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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1731. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 
на Република Македонија и член 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија” број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 ју-
ли 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
1. За претседател на Владата на Република Македо-

нија е избран м-р Никола Груевски. 
 
2. За министри кои ќе раководат со одделни мини-

стерства се избрани: 
Зоран Коњановски, за министер кој ќе раководи 

со Министерството за одбрана, 
м-р Гордана Јанкулоска, за министер кој ќе рако-

води со Министерството за внатрешни работи, 
Михајло Маневски, за министер кој ќе раководи 

со Министерството за правда, 
м-р Антонијо Милошоски, за министер кој ќе ра-

ководи со Министерството за надворешни работи, 
д-р Трајко Славески, за министер кој ќе раководи 

со Министерството за финансии, 
д-р Фатмир Бесими, за министер кој ќе раководи 

со Министерството за економија, 
Ацо Спасеноски, за министер кој ќе раководи со 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, 
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Бујар Османи, за министер кој ќе раководи со Ми-
нистерството за здравство, 

Перо Стојановски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за образование и наука, 

Џелал Бајрами, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за труд и социјална политика, 

Муса Џафери, за министер кој ќе раководи со Ми-
нистерството за локална самоуправа, 

м-р Елизабета Канческа-Милевска, за министер 
кој ќе раководи со Министерството за култура, 

м-р Иво Ивановски, за министер кој ќе раководи 
со Министерството за информатичко општество, 

Миле Јанакиески, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за транспорт и врски и 

д-р Неџати Јакупи, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање. 

 
3. За министри без ресор се избрани: 
м-р Зоран Ставрески, 
м-р Ивица Боцевски, 
Абдилаќим Адеми, 
м-р Веле Самак, 
Неждет Мустафа и  
Хади Незири. 
 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-3178/1                           Претседател 

26 јули 2008 година       на Собранието на Република 
    Скопје                       Македонија, 

     Трајко Вељаноски, с.р. 
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1732. 
Врз основа на член 21 став 2 од Деловникот на Со-

бранието на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија” број 91/2008), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 25 
јули 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на бројот на потпретсе-
дателите на Собранието на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
77/2008), во членот 1 зборот “двајца” се заменува со 
зборот “тројца”. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 3152/1                           Претседател 
25 јули 2008 година            на Собранието на Република 
         Скопје                         Македонија, 

     Трајко Вељаноски, с.р. 
___________ 

 
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1733. 

Врз основа на член 86, став 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Поради престанок на функцијата се разрешуваат од 

членови на Советот за безбедност на Република Маке-
донија: 

- Љубиша Георгиевски, и 
- Лазар Еленовски. 
 

II 
За членови на Советот за безбедност на Република 

Македонија се именуваат: 
- Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на 

Република Македонија, и 
- Зоран Коњановски, министер за одбрана. 
 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 07-627           Претседател 
28 јули 2008 година        на Република Македонија, 
         Скопје             Бранко Црвенковски, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1734. 

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 16.07.2008 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на Ивица Стојановиќ роден на ден 26.11.1971 
година во Скопје. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Ивица Стојановиќ се дава за период од пет го-
дини од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Ивица Стојановиќ престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во 
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии 
од вредност. 

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

 
     Бр. 07-1327/4         Комисија за хартии од вредност 
16 јули 2008 година                 Претседател, 
         Скопје              Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1735. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 16.07.2008 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Кате-

рина Лалевска, дипломиран економист родена на ден 
19.04.1980 година во Битола, за директор на Брокерска-
та куќа Битола Брокер АД Битола. 

2. Согласноста за именување на Катерина Лалевска 
за директор на Брокерската куќа Битола Брокер АД Би-
тола се дава за период од шест години од денот на до-
несувањето на ова решение, согласно Одлуката од 
19.02.2008 година за именување на извршен член на 
одборот на директори. 

3. Согласноста за именување на Катерина Лалевска 
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на 
ова решение биде разрешено од функцијата директор 
на Битола Брокер АД Битола, со денот на одземање на 
согласноста за именување на директор од страна на Ко-
мисијата за хартии од вредност, и во други случаи 
утврдени со закон. 

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

 
     Бр. 07-1085/6         Комисија за хартии од вредност 
16 јули 2008 година                   Претседател, 
         Скопје               Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
1736. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Арнакија - Општина Сарај. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Арнакија, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-10861/1 
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1737. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Ласкарци - Општина Сарај. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Ласкарци, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-10865/1 
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1738. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Слепче - Општина Демир Хисар. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-

менува катастарот на земјиштето за КО Слепче, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-10884/1          Директор, 
23 јули 2008 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

__________ 
1739. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Жубрино – Општина Осломеј. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Жубрино, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-10891/1                         Директор, 
23 јули 2008 година           Љупчо Георгиевски, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1740. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Крушопек - Општина Сарај. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Крушо-
пек, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

 
     Бр. 09-10872/1 
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1741. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Белче - Општина Демир Хисар. 
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Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Белче, 
установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
     Бр. 09-10877/1 
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1742. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Тумчевиште – Општина Гостивар. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Тумчеви-
ште, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

 
     Бр. 09-10897/1                           Директор, 
23 јули 2008 година           Љупчо Георгиевски, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1743. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Зелениково - Општина Зелениково. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Зелени-
ково, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

 
     Бр. 09-10869/1 
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1744. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Смилево – Општина Демир Хисар. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Смилево, 
установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
     Бр. 09-10886/1                          Директор, 
23 јули 2008 година           Љупчо Георгиевски, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1745. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Горно Соње – Општина Сопиште. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Горно 
Соње, установен според Законот за премер и ката-
стар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-10867/1                          Директор, 
23 јули 2008 година           Љупчо Георгиевски, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1746. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Нерези – Општина Карпош. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Нерези, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-10871/1                          Директор, 
23 јули 2008 година          Љупчо Георгиевски, с.р. 
          Скопје 
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1747. 
Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Р’жаничино – Општина Петровец. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Р’жани-
чино, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

 
     Бр. 09-10859/1                             Директор, 
23 јули 2008 година           Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

__________ 
1748. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Мршевци – Општина Илинден. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Мршев-
ци, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

 
     Бр. 09-10863/1                            Директор, 
23 јули 2008 година             Љупчо Георгиевски, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1749. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Голем Папрадник – Општина Центар Жупа. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Голем Папрад-

ник, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
     Бр. 09-10879/1                             Директор, 
23 јули 2008 година           Љупчо Георгиевски, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1750. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Големо Коњари 1 – Општина Прилеп. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Големо Коња-
ри 1, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
     Бр. 09-10833/1                           Директор, 
23 јули 2008 година         Љупчо Георгиевски, с.р. 
          Скопје 

__________ 
1751. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Сопотница – Општина Демир Хисар. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Сопотница, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-10875/1                             Директор, 
23 јули 2008 година          Љупчо Георгиевски, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1752. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Никифорово - Општина Маврово. 



28 јули 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 7 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Никифорово, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-10880/1          Директор, 
23 јули 2008 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1753. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Ропотово – Општина Долнени. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Ропотово, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-10882/1                           Директор, 

23 јули 2008 година          Љупчо Георгиевски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
1754. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Жван– Општина Демир Хисар. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Жван, 
установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
Бр. 09-10887/1                           Директор, 

23 јули 2008 година           Љупчо Георгиевски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
1755. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  

ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 
НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Скудриње – Општина Маврово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Скудриње, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-10874/1                           Директор, 

23 јули 2008 година            Љупчо Георгиевски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
1756. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Мал Папрадник– Општина Центар Жупа. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Мал Папрад-
ник, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
Бр. 09-10878/1                           Директор, 

23 јули 2008 година           Љупчо Георгиевски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
1757. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Колари- Општина Зајас. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Колари, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-10889/1          Директор, 
23 јули 2008 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 
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1758. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Три Чешми, вонградежен реон - Општина 
Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Три Чешми, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-10900/1 
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1759. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Премка – Општина Осломеј. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Премка, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-10890/1                            Директор, 

23 јули 2008 година           Љупчо Георгиевски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
1760. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Босилово, вонградежен реон – Општина Бо-
силово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Босилово, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-10896/1                          Директор, 

23 јули 2008 година            Љупчо Георгиевски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
1761. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Лажани – Општина Долнени. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Лажани, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-10870/1                           Директор, 

23 јули 2008 година            Љупчо Георгиевски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
1762. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Десово – Општина Долнени. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Десово, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-10899/1                           Директор, 
23 јули 2008 година            Љупчо Георгиевски, с.р. 
           Скопје 

__________ 
 
1763. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Колибари - Општина Зајас. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Колибари, 
установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
     Бр. 09-10888/1 
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1764. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Црнилиште - Општина Долнени. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Црнилиште, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-10881/1 
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1765. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Суводол - Општина Демир Хисар. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Суводол,  
установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
     Бр. 09-10885/1 
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

1766. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности, доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Шутово - Општина Кичево. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Шутово, 
установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
     Бр. 09-10893/1  
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1767. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Бујковци – Општина Илинден. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Бујков-
ци, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

 
 Бр. 09-10866/1                         Директор, 

23 јули 2008 година          Љупчо Георгиевски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
1768. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Блаце – Општина Чучер Сандево. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 
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Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Блаце, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).  

Бр. 09-10858/1                            Директор, 
23 јули 2008 година            Љупчо Георгиевски, с.р. 

     Скопје 
__________ 

1769. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности (“Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ  
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
Општина Копаница – Општина Сарај. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Копаница, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).  

Бр. 09-10862/1                            Директор, 
23 јули 2008 година           Љупчо Георгиевски, с.р. 

     Скопје 
__________ 

1770. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ  
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Грчец - Општина Сарај. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Грчец, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).  
    Бр. 09-10873/1          Директор, 
23 јули 2008 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1771. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Кутретино - Општина Демир Хисар. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Кутрети-
но, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

 
    Бр. 09-10876/1          Директор, 
23 јули 2008 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1772. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Ракотинци - Општина Сопиште. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Ракотин-
ци, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

 
    Бр. 09-10868/1          Директор, 
23 јули 2008 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1773. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Мралино - Општина Илинден. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Мрали-
но, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

 
    Бр. 09-10860/1          Директор, 
23 јули 2008 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 
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1774. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-

СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  
НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Страчинци - Општина Гази Баба. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Страчин-
ци, установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
    Бр. 09-10864/1          Директор, 
23 јули 2008 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1775. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), 
Агенцијата за катастар на недвижности донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Црвивци - Општина Осломеј. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Црвивци, 
установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
    Бр. 09-10892/1          Директор, 
23 јули 2008 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1776. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), Агенцијата за катастар на недвижности доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Ростуша - Општина Маврово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Ростуша, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-10898/1          Директор, 
23 јули 2008 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
 
1777. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за пре-
мер, катастар и запишување на правата на недвижно-
стите (“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 
84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски рабо-
ти донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската Општина Жиганци – Оп-
штина Чешиново – Облешево. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Жиганци, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-10814/2                         Директор, 

23 јули 2008 година          Љупчо Георгиевски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
1778. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за 
премер, катастар и запишување на правата на 
недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 
27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за 
геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на 

недвижностите за катастарската општина Три Чешми, 
градежен реон - Општина Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Три Чешми, 
градежен реон установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-10856/1          Директор, 
23 јули 2008 година       Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје 
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1779. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите  
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесу-
ва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Босилово, граде-
жен реон - Општина Босилово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Босилово, гра-
дежен реон, установен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-10857/1 
23 јули 2008 година        Директор,  
          Скопје          Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

 
1780. 

Врз основа на член 17, а во врска со член 45 став 4 
од Законот за електронските комуникации (“Службен 
весник на Република Македонија” број 13/2005, 
14/2007 и 55/2007) и член 12 од Правилникот за нивото 
на деталност на информациите што ќе бидат објавени 
во референтните понуди за интерконекција и начинот 
на нивното објавување (“Службен весник на Република 
Македонија” број 61/2005 и 83/2007), в.д. директорот 
на Агенцијата за електронски комуникации на ден  
23.07.2008 година го донесе следното 

 
О Д О Б Р Е Н И Е 

 
I 

СЕ ОДОБРУВА Референтната понуда за интерко-
некција, број 15-8938/1 од 15.07.2008 година на Т-Мо-
биле Македонија АД Скопје. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
СЕ ЗАДОЛЖУВА Т-Мобиле Македонија АД Скоп-

је, да ја објави на својата веб страница Референтната 
понуда за интерконекција од точка I на ова одобрение, 
во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на ова одо-
брение и истата да ја применува првиот ден од наред-
ниот месец. 

 
III 

Ова одобрение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Агенцијата за електронски комуникации со реше-

ние број 02-4053/2 од 26.11.2007 година, го определи 
Т-Мобиле Македонија АД Скопје за оператор со значи-
телна пазарна моќ на релевантниот Пазар 16 - услуги за 
завршување на повик во јавни мобилни комуникациски 
мрежи. Во согласност со ова решение, како и со одред-
бите од член 45 на Законот за електронските комуника-
ции, Т-Мобиле Македонија АД Скопје, на ден 
29.02.2008 година до Агенцијата за електронски кому-
никации достави Предлог референтна понуда за интер-
конекција. 

Со решение број 02-31/6 од 28.03.2008 година, 
Агенцијата за електронски комуникации го задолжи Т-
Мобиле Македонија АД Скопје да изврши измена на 
предложената референтна понуда за интерконекција на 
начин утврден во диспозитивот на решението. 

Постапувајќи по ова решение Т-Мобиле Македони-
ја АД Скопје со допис број 15-8938/1 од 16.07.2008 го-
дина до Агенцијата за електронски комуникации доста-
ви Референтна понуда за интерконекција број 15-
8938/1 од 15.07.2008 година. 

При анализата на доставената Референтна понуда за 
интерконекција се утврди дека во истата се имплемен-
тирани сите измени побарани со решението број 02-
31/6 од 28.03.2008 година на Агенцијата за електрон-
ски комуникации. 

Со оглед на ова, а во согласност со член 17 и член 
45 став 4 од Законот за електронските комуникации, 
в.д директорот на Агенцијата за електронски комуни-
кации го донесе ова одобрение. 

 
Бр. 02-552/7      В.д. Директор, 

23 јули 2008 година                 Лилјана Денковска, с.р. 
         Скопје 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


