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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4462.
Врз основа на член 46 став (13) од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/2015, 31/16,
142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И
УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА (ХАРДВЕРОТ), ФУНКЦИОНАЛНОСТА И НАЧИНОТ НА КО-

5. „Учесник на јавно наддавање“ е секое физичко и
правно лице кое има поднесено комплетна пријава за
учество на електронско јавно наддавање.
6. „Администратор“ е лице вработено во Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република
Македонија и во надлежниот орган, кое е овластено да
ја следи и координира оперативноста на информацискиот систем за градежно земјиште.
7. „Корисници на информацискиот систем за градежно земјиште“ се надлежните органи кои согласно
Законот за градежно земјиште постапуваат во постапките за градежно земјиште (Министерство за тран-

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

спорт и врски, општините, општините во Градот
Скопје и Градот Скопје, Даночните одделенија во општините и Градот Скопје, Државно правобранител-

Член 1

ство на Република Македонија, второстепениот орган
надлежен за постапување по жалби против управните

РИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА

Со оваа уредба се пропишуваат минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста и начинот на користење на
информацискиот систем за градежно земјиште.
Член 2
Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:
1. „Информациски систем за градежно земјиште“ е
систем составен од техничка опрема (сервери и други
хардверски уреди), бази на податоци и софтверска
програма како единствен централен систем за поврзување на корисниците.
2. „Барања за градежно земјиште“ се барањата за
отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп, давање на право на трајно користење, пренесување на право на сопственост и засновање на право на
стварна службеност на градежното земјиште сопственост на Република Македонија.
3. „Подносител на барање“ е секое физичко и правно лице кое е регистрирано во информацискиот систем
за градежно земјиште и има поднесено барање согласно правните основи предвидени во Законот за градежно земјиште.
4. „Подносител на пријава за учество на електрон-

акти донесени во управна постапка, Државен управен
инспекторат, Управен суд, Виш управен суд и сите
надлежни нотари) и секое физичко и правно лице кое
е регистрирано во информацискиот систем за градежно земјиште.
Член 3
Информацискиот систем за градежно земјиште треба да ги исполнува следниве минимални технички
стандарди и услови, односно да има:
1. Најмалку два сервери со следните минимални карактеристики:
- Четири јадрен процесор со 2 гига херци GHz брзина на јадро,
- Триесет и два гига бајти (GB RAM) меморија,
- Два хард диска од по 300 гига бајти (GB) (2x 300
GB) поврзани во RAID технологија,
- Мрежен контролер,
- Графичка карта со (VGA) излез,
- Влезни излезни единици: тастатури, маус, монитор.
2. Еден уред за мрежно запишување на податоци
(storage) со капацитет од најмалку 3 тера бајти (TB) и
можност за поврзување во една од следните RAID конфигурации: RAID 0,1,5,6,10.

ско јавно наддавање“ е секое физичко и правно лице
дежно земјиште и има поднесено пријава за објавена

3. Два уреди за непрекинато напојување со електрична енергија USB (Unlimited Power Supply) од нај-

аукција.

малку 1500 вати (Watt).

кое е регистрирано во информацискиот систем за гра-
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4. Мрежен уред за поврзување на целиот систем.
5. Оперативен систем кој обезбедува работна плат-
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нија согласно прописите за електронско управување и
прописите за податоци во електронски облик и електронски потпис и Законот за градежно земјиште.

форма за функционирање на информацискиот систем
за градежно земјиште.

(2) Барањата за градежно земјиште и пријавите за
учество на електронско јавно наддавање се поднесуваат согласно Законот за градежно земјиште, Правилни-

6. Централно безбедносно решение со антивирус
кое обезбедува сигурност на целиот систем од упад,
вируси и ја гарантира сигурноста на целиот систем.

кот за начинот на поднесување на барањата за отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп, давање на право на трајно користење, пренесување на

7. Интернет апликациски сервер кој ги обезбедува
сите функции во позадина, а кои се потребни да фун-

право на сопственост и засновање на право на стварна
службеност на градежното земјиште сопственост на
Република Македонија, како и начинот за поднесување

кционира информацискиот систем за градежно земјиште.

на пријави за учество на јавно наддавање за отуѓување
на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.

8. База на податоци за нормално функционирање
информацискиот систем за градежно земјиште каде

Член 6

што ќе се складираат податоците и ќе се чуваат безбедни.

Корисникот на информацискиот систем за градежно земјиште за користење на истиот треба да обезбеди
компатибилни уреди и тоа: компјутер, пристап до ин-

9. Уред за креирање на заштитна копија (Backup) за
базите на податоци, со можност за пренос на ленти за
чување на базите со податоци и

тернет, дигитален сертификат издаден од овластен издавач, скенер и соодветен софтвер, сите поддржани од
информацискиот систем за градежно земјиште и електронска пошта.

10. Изнајмена симетрична интернет линија со загарантирана брзина од најмалку 10Mbit/s брзина на сим-

Член 7

нување (download) и 10 Mbit/s upload и загарантирана
достапност до интернет од 99,95% од времето.

(1) Подносителот на барањето и подносителот на
пријавата за учество на електронско јавно наддавање
се регистрираат самостојно на веб порталот, по што на

Член 4
(1) Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија врз основа на доставено

сопствената електронска пошта добива корисничко
име и лозинка.
(2) Администраторот на надлежниот орган ги опре-

известување за именување на лице – администратор на
надлежниот орган, заверено од страна на овластено
службено лице во надлежниот орган овозможува прис-

делува улогите, привилегиите и корисничките имиња
и лозинки на службените лица во надлежниот орган
кои имаат овластување за преземање на дејствија во

тап до информацискиот систем за градежно земјиште
на надлежните органи.
(2) Именуваното лице – администратор треба да ги

постапките за градежно земјиште преку информацискиот систем за градежно земјиште.
(3) Администраторот на Заедницата на единици на

внесе податоците на сите службеници на надлежниот
орган и да го определи својството и улогата на нивно
постапување во информацискиот систем за градежно

локална самоуправа на Република Македонија ги определува корисничките имиња и лозинки на службените
лица на другите корисници.

земјиште.
Член 8
Член 5
(1) Со информацискиот систем за градежно земјиште управува, го одржува и надоградува Заедницата на

(1) Информацискиот систем за градежно земјиште
автоматизирано генерира електронски пораки по преземање одредено дејствие од надлежниот орган, подно-

единици на локална самоуправа на Република Македо-

сителот на барањето и подносителот на пријавата за
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учество на електронско јавно наддавање преку соодветен модул во информацискиот систем за градежно земјиште, при што истите се испраќаат до регистрираната

- поставување на огнени ѕидови (firewall) за заштита на внатрешните сегменти од надворешен пристап,
кои се конфигурирани на начин што оневозможуваат

адреса на корисниците.

пристап и отворена порта која не е потребна за функционирање на информацискиот систем за градежно
земјиште;

(2) За време на прием на една порака во електронско поштенско сандаче се смета времето кое се појавува како време на успешно испратена порака во информацискиот систем за градежно земјиште.
(3) Информацискиот систем за градежно земјиште
може автоматизирано да генерира смс пораки по преземање одредено дејствие од надлежните органи кои согласно Законот за градежно земјиште учествуваат во постапките за градежно земјиште, преку соодветен модул
во информацискиот систем за градежно земјиште, при
што истите се испраќаат до подносителот на барањето
и подносителот на пријавата, доколку истиот ја избрал
оваа опција при поднесувањето на барањето за градежно земјиште или пријавата за учество на електронско
јавно наддавање.
Член 9
(1) Примарните сервери на кои се инсталирани софтверски програми и базата на податоци во информацискиот систем за градежно земјиште се лоцирани, администрирани и хостирани од страна на Заедницата на
единиците на локална самоуправа на Република Македонија.
(2) Физички пристап до просторијата во која се
сместени серверите имаат само лицата кои се овластени од одговорното лице на Заедницата на единиците на

- вграден безбедносен серверски сертификат за заштита на електронската комуникација и
- систем за заштита од штетни софтверски програми кој редовно се ажурира со најновите дефиниции на
штетни софтверски програми и кој врши проверка поради откривање и оневозможување за дејствување на
штетни софтверски програми при секој прием на податоците во информацискиот систем за градежно земјиште.
Член 11
Информацискиот систем за градежно земјиште:
- ја потврдува регистрацијата во информацискиот
систем за градежно земјиште и испраќа автоматски генерирана порака до регистрираната адреса на електронска пошта;
- го потврдува успешниот прием на барањето за градежно земјиште и пријавата за учество на електронско
јавно наддавање, при што се наведува точното време на
прием и се испраќа автоматски генерирана порака до регистрираната адреса на електронска пошта на подносителот на барањето за градежно земјиште и подносителот
на пријавата за електронско јавно наддавање и
- ги евидентира корисниците и времето во кое го
презеле дејствието.

локална самоуправа на Република Македонија.
(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до
просторијата и податоците зачувани на серверите, тогаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од овластено лице од ставот (2) на овој член.
(4) Просторијата во која се инсталирани серверите
се заштитува од ризиците во опкружувањето, преку

Член 12
Во случај на подолготраен технички проблем и прекин во функционирањето на информацискиот систем
за градежно земјиште, поднесувањето на барањето и
спроведувањето на постапките предвидени со Законот
за градежно земјиште се вршат во хартиена форма сог-

сплозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влија-

ласно техничките упатства дадени од страна на Заедницата на единици на локална самоуправа на Република
Македонија кои се објавуваат на веб порталот на ин-

нија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и

формацискиот систем за градежно земјиште.

примена на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, ек-

електромагнетно зрачење.
Член 10
Серверите и софтверската програма се заштитуваат
преку:

Член 13
(1) Корисникот преку информацискиот систем за
градежно земјиште има пристап до поднесените барања и прилозите кон истите, потврдите за прием и по-
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стапување, до податоците издадени од информацискиот систем за градежно земјиште, како и увид во состојбата на предметот, односно фазата на неговото поста-

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

пување.
(2) Целокупната документација поднесена, разменета или внесена преку информацискиот систем за гра-

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ФИЗИ-

дежно земјиште трајно се чува во електронска форма и
може да биде достапна за увид на овластени лица заради инспекциски надзор или други дејствија на овластени лица и органи согласно закон.
Член 14

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
КАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

(1) Заедницата на единици на локална самоуправа
на Република Македонија обезбедува корисничка поддршка на корисниците на информацискиот систем за
градежно земјиште.
(2) На веб порталот на информацискиот систем за
градежно земјиште се објавуваат техничките упатства
за регистрација на корисник и начин на користење на
модулите во информацискиот систем за градежно земјиште.
Член 15
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/11).
Член 16
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од

Бр. 42-7874/1
26 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
________
4463.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-7645/1

Заменик на претседателот

26 октомври 2016 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4464.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(,,Службен

весник

на

Република

Македонија”

бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република

Македонија,

на

седницата

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

одржана

на

26.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА
УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

Бр. 42-7936/1
26 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

4465.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе

терство за финансии-Управа за имотно-правни работи му престанува користењето на движните ствари и
тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Казнено поправната установа Затвор Битола.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Казнено поправната установа Затвор Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје.

29 октомври 2016
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Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
4467.
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска
со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4)
и 35 став (1) и (2) од

Изборниот законик („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 40/06,
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,

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

97/16,136/16 и 142/16), Државната изборна комисија

Бр. 42-7646/1
26 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16,
на седницата одржана на 26.10.2016 година, во состав: Александар Чичаковски, Претседател, Реџеп
Прекопуца, Потпретседател и членовите Атанас
Урумов, Сашо Срцев, Силвана Бонева, д-р Субхи Јакупи и Бедредин Ибраими, донесе
ОДЛУКА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4466.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), министерот за труд и социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
- ОХРИД

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ
КОМИСИИ
I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисии, број 08–1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“
број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3 од
6.5.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 9.5.2016 година и број 081304/5 од 10.5.2016 година Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за
извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии поради здравствени или семејни причини,
ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за измена на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Охрид, број 02-1248/7, донесен од
Управниот одбор на Установата на седницата одржана

1. Во составот на Општинската изборна комисија
АЕРОДРОМ, заменик членот ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВА-ВАСЕВСКА вработен во Министерство за фи-

на ден 15.9.2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

нансии СЕ РАЗРЕШУВА.

ка Македонија“.

зовни програми.

Бр. 10-7378/2
21 октомври 2016 година
Министер,
Скопје
д-р Фросина Ташевска Ременски, с.р.

За нов заменик член се избира АНА МИТРОВСКА,
вработена во Национална агенција за европски обраЧленот СНЕЖАНА СОКОЛОВА, вработена во
Агенција за млади и спорт СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ДРАГАНА РУСЕСКА вработена во Министерство за здравство.

Стр. 8 - Бр. 198
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Заменик претседателот ГОРАН БОГДАНОВ-

За нов заменик член се избира БЛЕРТА ВЕСЕЛИ

СКИ, вработен во Биро за јавни набавки СЕ РАЗ-

вработена во Секретаријат за спроведување на рамко-

РЕШУВА,

вен договор.

За нов заменик претседател се избира МАРЈАН СОНЕВСКИ, вработен во Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство.

5. Во составот на Општинската изборна комисија
БРВЕНИЦА, заменик претседателот НАТАША СТОЈЧЕСКА, вработена во општина Брвеница СЕ РАЗРЕ-

2. Во составот на Општинската изборна комисија

ШУВА.

ВЕВЧАНИ, заменик членот БОРЧЕ РАЗМОСКИ, вра-

За нов заменик претседател се избира ДОБРИЛА

ботен во Министерство за транспорт и врски СЕ РАЗ-

СЕРАФИМОВСКА вработена во Министерство за труд

РЕШУВА.

и социјална политика.

За нов заменик член се избира ПЕТАР ЃОРЃИЕСКИ вработен во Агенција за храна и ветеринарство.

6. Во составот на Општинската изборна комисија
ЧАИР, претседателот ВИСАРЕ МЈАКУ СЕФА , врабо-

3. Во составот на Општинската изборна комисија

тена во Министерство за економија СЕ РАЗРЕШУВА.

ПРОБИШТИП, претседателот МАРТИНА ХАРАЛАМ-

За нов претседател се избира БУШРА ЕТЕМИ

ПИЕВА, вработена во Државен архив на Република

вработена во Секретаријат за спроведување на рамко-

Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.

вен договор.

За нов претседател се избира АНА ЃОРГИЕВА,
вработена во Влада на Република Македонија.
Членот ДАНИЕЛ МИТЕВСКИ, вработен во Град
Скопје СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира РАНКО ДАВИТКОВ вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и во-

Заменик членот САХИДЕ ЈАХИЈА, вработена во
Секретаријат за спроведување на рамковен договор СЕ
РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира РЕЈХАН РЕЏЕП
вработена во Секретаријат за спроведување на рамковен договор.

достопанство.
7. Во составот на Општинската изборна комисија
4. Во составот на Општинската изборна комисија
САРАЈ, членот СЕВИМ МУСТАФА, вработена во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор
СЕ РАЗРЕШУВА.

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, членот МАЈА ВЕЛИНОВСКА, вработена во Министерство за информатичко општество и администрација СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира АЛЕКСАНДРА ДИМОСКА
вработена во Општина Македонска Каменица

За нов член се избира ВЕЈЗИЕ КОВАЧИ вработена во Секретаријат за спроведување на рамковен договор.
Членот МЕРИТА ИДРИЗИ, вработена во Министерство за информатичко општество и администрација
СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира НУРТЕНЕ МЕМЕТИ врабо-

8. Во составот на Општинската изборна комисија
МАКЕДОНСКИ БРОД, членот ДИЈАНА ДАМЈАНОСКА вработена во Министерство за финансии СЕ
РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ВЕЛЈАНКА СРБИНОСКА
вработена во Општина Македонски Брод.

тена во Министерство за информатичко општество и
администрација.

9. Во составот на Општинската изборна комисија

Заменик членот ЃУЛАЈ УСЕИНИ-ИСАКИ, врабо-

ЧУЧЕР-САНДЕВО, претседателот НАДЕЖДА ВИДИ-

тена во Биро за развој на образованието СЕ РАЗРЕ-

НИЌ, вработена во Претседател на Република Македо-

ШУВА.

нија СЕ РАЗРЕШУВА.
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За нов претседател се избира ЛЕПА ПАЛЕВ-

14. Во составот на Општинската комисија ЦЕН-

СКА вработена во Агенција за управување со одзе-

ТАР, заменик членот ЈАСМИНКА ВАСКОВА -

мен имот.

ТАШКОВА вработена во Генерален секретаријат на

Членот АНИТА БОШКОВА (КАРАЈОВИЌ), вработена во општина Чучер-Сандево СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ХРИСТИНА КАЈЕВИЌ вработена во Град Скопје.

Влада на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира ХРИСТИНА ИВАНОВСКА - ТАСЕВСКА, вработена во Државна комисија за жалби по јавни набавки.
Заменик членот СНЕЖАНА ТРПЕВСКА, вработена

10. Во составот на Општинската изборна комисија
ШУТО ОРИЗАРИ, претседателот ЕЛВИС ИСМАИЛ,
вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов претседател се избира ФАХРИ САЛИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковен договор.

во ДСУ за рехабилитација и образование „Св.Наум
Охридски“ Скопје СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира ФРОСИНА ДУДЕСКА вработена во Агенција за храна и ветеринарство.
15. Во составот на Општинската изборна комисија
СВЕТИ НИКОЛЕ, заменик членот ЗОРАН АРСЕВСКИ, вработен во АФПЗРР Скопје СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира ИВИЦА АРСОВ

11. Во составот на Општинската изборна комисија

вработен во Општина Свети Николе.

СТРУГА, членот МИРАНДА ЌУРА, вработена во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор СЕ
РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ФАТЛИНДА СЕФЕДИНИ
АЈРО вработена во Агенција за катастар на недвижности.

16. Во составот на Општинската изборна комисија
ЦЕНТАР ЖУПА, заменик претседателот ФАТМИР
АВМЕДОВСКИ, вработен во Министерство за здравство СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик претседател се избира ДИАЗ ТАИРОВСКИ вработен во Агенција за храна и ветеринар-

12. Во составот на Општинската изборна комисија

ство.

КАРПОШ, членот АНА АТАНАСОВСКА, вработена

17. Во составот на Општинската комисија ВЕЛЕС,

во Министерство за надворешни работи СЕ РАЗРЕ-

заменик претседателот ЗЛАТКО ДИМОВ, вработен во

ШУВА.

Општина Велес СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира РЕНАТА МАТЕСКА вработена во Влада на Република Македонија

За нов заменик претседател се избира НИКОЛА
ЃОРЃИЕВ вработен во Општина Велес.

Заменик членот НАТАЛИ РАНЧЕВИЌ-АРСОВА,
вработена во Дирекција за технолошки индустрискиразвојни зони СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира БРАНКИЦА ГАЦОВА вработена во Општина Ѓорче Петров.

18. Во составот на Општинската изборна комисија
ГОСТИВАР, претседателот САДРИ ЕЛЕЗИ, вработен
во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов претседател се избира МУСТАФА МУС-

13. Во составот на Општинската изборна комисија
ПЕТРОВЕЦ, членот СЕЈДИ ДЕМИРИ вработен во Министерство за надворешни работи СЕ РАЗРЕШУВА.

ЛИУ вработен во Министерство за образование и наука.
19. Во составот на Општинската изборна комисија

За нов член се избира МЕВЛУДИН ШАБАНИ

КРИВОГАШТАНИ, членот ДАНИЕЛА ГРАОРОСКА,

вработен во Секретаријат за спроведување на рамко-

вработена во Министерство за образование и наука СЕ

вен договор.

РАЗРЕШУВА.

Стр. 10 - Бр. 198

За нов член се избира СУЗА ЦУЦУЛОСКА вработена во Општина Демир Хисар.
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26. Во Општинска изборна комисија РОСОМАН,
заменик членот БИЉАНА ЦОНЕВСКА, вработена во
Генерален секретаријат на Влада на Република Маке-

20. Во составот на Општинската изборна комисија
СОПИШТЕ, претседателот ГУЛЕ ГУЛЕВ вработен во
Претседател на Република Македонија СЕ РАЗРЕ-

донија СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира ЉУБИЦА ГЛИГОРОВСКА вработена во АФПЗР.

ШУВА.
За нов претседател се избира ТРАЈЧЕ АНДРЕЕВСКИ вработен во Општина Сопиште.

27. Во Општинска изборна комисија КРАТОВО, заменик членот САЊА ЕФРЕМОВА, вработена во Влада
на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА,

21.Во општинската изборна комисија РЕСЕН, членот ИЛЧЕ МУШАРЕВСКИ, вработен во Собрание на

За нов заменик член се избира КРИСТИНА ПЕТРОВСКА вработена во Општина Кратово.

Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира РАМИ КЕРИМ вработен во
Секретаријат за спроведување на рмковен договор.
22. Во општинската изборна комисија КИСЕЛА
ВОДА, заменик членот ЛУПЧО НАУМОСКИ, вработен во Министерство за надворешни работи на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира ДАРКО СПИРОСКИ
вработен во Министерство за транспорт и врски
23. Во Општинската изборна комисија КРУШЕВО,
членот АДЕЛИНА ЗЕЌИРИ, вработена во Министерство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира КАДРИЈЕ ФЕРАТИ вработена во Секретаријат за спроведување на рамковен договор.
24. Во Општинската изборна комисија ДЕБАР, членот ДИЕЛЗА ЦЕМЕНА ВЕЛИУ, вработена во Држав-

28. Во Општинската изборна комисија БУТЕЛ, заменик членот АЛЕКСАНДРА ЖУРКОВА ТРАЈКОВСКА, вработена во Општина Бутел СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира СТЕФАНКА ВАНГЕЛОВСКА, вработена во Агенција за странски инвестиции и промоција на извоз на РМ.
29. Во Општинската изборна комисија БРВЕНИЦА
членот СТОЈАНЧО РАДИЧЕВСКИ , вработен во Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ЃОРЃИ БОЖИНОСКИ вработен во општина Брвеница.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на интернет страницата на Државна
изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно

но правобранителство на Република Македонија СЕ

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано

РАЗРЕШУВА.

за член на општинска изборна комисија може да под-

За нов член се избира ЗЕКИЈЕ АЏИРЕЏА вработе-

несе барање за изземање до Државна изборна коми-

на во Секретаријат за спроведување на рамковен дого-

сија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo објавување

вор.

во „Службен весник на Република Македонија“.

25. Во Општинската изборна комисија БОГДАНЦИ, членот ЕМИЛИЈА ПАУНКОВА, вработена

Доставување на барање за изземање по пошта не е
дозволено.

во Општина Богданци СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира КАТЕРИНА ПОПОВА вработена во Агенција за промоција и подршка на туризмот
Струга.

Бр. 08-2788/1

Државна изборна комисија

28 октомври 2016 година

Претседател,

Скопје

Александар Чичаковски, с.р.

29 октомври 2016

Бр. 198 - Стр. 11

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4468.
Врз основа на член 211 став (7) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 53/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16) Управниот одбор на Агенцијата за
катастар на недвижности на седницата одржана на 7.10.2016 година, донесе
Г О ДИ Ш НА П Р ОГ Р А М А
ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА
I
Со оваа годишна програма, Агенцијата за катастар на недвижности има цел во општините Берово, Велес,
Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Кочани, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Прилеп, Радовиш, Свети
Николе, Струмица и Штип да врши ажурирање на податоците во катастарот на недвижности по службена
должност, преку вршење дополнителен премер и зголемување на процентот на запишани права во катастарот
на недвижности, за катастарските општини кои пред влегувањето во сила на катастарот на недвижности биле
со катастар на земјиште востановен врз основа на пописен катастар и за кои процентот на незапишани права
при востановувањето на катастарот на недвижности е поголем од 20 %.
II
Активностите сврзани со ажурирањето на податоците ќе се одвиваат според следната табела:

Стр. 12 - Бр. 198

29 октомври 2016

29 октомври 2016

Бр. 198 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 198

29 октомври 2016

29 октомври 2016

Бр. 198 - Стр. 15

III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 0102-22040/1
7 октомври 2016 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Анета Јорданова, с.р.

Стр. 16 - Бр. 198
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