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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3106. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 4.9.2018 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I 

-  СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Основниот суд Скопје I - Скопје 

се дава на трајно користење без надомест недвижна 
ствар – објект, кој се наоѓа на Бул. „Гоце Делчев“  б.б. 
во Скопје, на КП бр. 8887/5, КО Центар 1, запишан во 
Имотен лист бр. 110374, сопственост на Република Ма-
кедонија, и тоа: 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К,  намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со површина од 1565 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К,  намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со површина од 287 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат  К 1, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДП, со површина од 469 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К 2, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДП, со површина од 573 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К 2, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ПП, со површина од 73 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К 3, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДП, со површина од 576 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К 4, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДП, со површина од 575 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К 5, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДП, со површина од 573 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат К 6, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДП, со површина од 579 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат МА, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДП, со површина од 407 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат ПО -1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда Г, со површина од 833 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат ПО -1, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда П, со површина од 437 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат ПО -2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда Г, со површина од 1048 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат  ПО -2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда П, со површина од 202 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат  ПО -2, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ЛФ, со површина од 23 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат  ПО -2, број 2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ЛФ, со површина од 3 м2;  

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат  ПО -2, број 3, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ЛФ, со површина од 3 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат ПР,  број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ДП, со површина од 660 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат ПР, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ПП, со површина од 105 м2; 

- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-2, 
влез 1, кат ПР, број 1,  намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ЛФ, со површина од 4 м2. 
     

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

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

 
Бр. 44-8295/1 Заменик на претседателот 

4 септември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

                                             м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3107. 
Врз основа на член 22 став (3) од Законот за нацио-

налната инфраструктура на просторните податоци на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/14 и 106/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4.9.2018 година, 
донесе 

 
Г О Д И Ш Н А    П Р О Г Р А М А 

ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА 
ПРОСТОРНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се уредува хармонизација на на-
ционалното со европското законодавство во областа на 
просторните податоци, промоцијата на националната 
инфраструктура на просторни податоци, креирањето на 
метаподатоци, хармонизацијата и стандардизацијата на 
просторните податоци и услуги. 

 
II 

Активностите за остварување на Годишната прог-
рама за националната инфраструктура на просторни 
податоци (НИПП) се: 

 
II.1. Хармонизација на националното со европ-

ското законодавство 
 
Во Законот за националната инфраструктура на 

просторните податоци на Република Македонија е 
транспонирана европската директива INSPIRE 
(2007/2/EC). За целосна хармонизација на национално-
то со европското законодавство, се планирани следни-
те активности: 

 
 
 
 
 
 
II.2. Подигнување на јавната свест и разбирање 

на визијата, концептите и придобивките од НИПП 
 
За подигнување на јавната свест се планирани след-

ните активности: 
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II.3. Креирање метаподатоци 
 
За креирање метаподатоци за просторните пода-

тоци, на националниот геопортал е поставена веб-алат-
ка уредувач на метаподатоци која е достапна за корис-
тење за сите субјекти на НИПП. Креираните метапода-
тоци директно се сместуваат во каталогот за метапода-
тоци. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.4. Хармонизација и стандардизација на прос-

торните податоци 
 
Националниот геопорталот обезбедува пристап до 

широка палета референтни и тематски податоци сог-
ласно член 5 од Законот на националната инфраструк-
тура на просторните податоци на Република Македо-
нија, кои се сообразни со INSPIRE. Со оглед на фактот 
дека на геопорталот се достапни четири збирки на по-
датоци и услуги, во 2018 ќе се одвиваат активности за 
стандардизација на податоците и услугите наведени во 
следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.5. Изработка на веб сервиси и нивно публику-

вање на НИПП  националниот геопортал 

 

Националниот геопорталот обезбедува пристап до 

широка палета референтни и тематски просторни пода-

тоци. Со оглед на фактот на геопорталот се достапни 

веб услуги за четири збирки на податоци од Агенцијата 

за катастар на недвижности, две од Центарот за упра-

вување со кризи, една од Геолошкиот завод и една од 

Министерството за земјоделство шумарство и водосто-

панство, во 2018 ќе се одвиваат активности за изработ-

ка и објавување на веб услуги за збирките на податоци 

наведени во следната табела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6. Создавање технички предуслов 

 

За реализација на програмските цели како технички 

предуслов се планираат следните активности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Финансиските средства за реализација на активнос-

тите предвидени во оваа програма се обезбедени од Бу-

џетот на Република Македонија за 2018 година, во рам-

ките на предвидените средства за секоја институција и 

се прикажани во следната табела: 
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Финансиските средства за реализација на активнос-

тите предвидени во оваа програма се обезбедени и од 
сопствените финансиски средства на Агенцијата за 
просторно планирање во висина од 1.492.000,00 денари 
и дел од средствата од проектот ИПА ТАИБ 2012 
(No.Europe Aid/137754/IH/SER/MK компонента 2.1. 
Надградба на информатичкиот систем за земјишни 
парцели) во висина од 360.000,00 денари за реализаци-
ја на активностите на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.  

 
IV 

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

 
Бр. 44-6278/1 Претседател на Владата 

4 септември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3108. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за турис-
тичката дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 
123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) и член 9 
став 2 од Законот за таксата за привремен престој 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96, 
26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 
година, донесе 

 
П Р О ГР А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
НА ТУРИЗМОТ ЗА 2018 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за развој на туризмот за 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
17/18), во Делот II  точката 3 се менува и гласи: 

„Министерството за економија согласно изготвена-
та техничка документација за 150 дуќани во Старата 
Скопска чаршија, Охридска, Битолска и Струшка 
чаршија и обезбеденото Решение за определување заш-
титно-конзерваторски услови за изработка на проектно 
решение за конзервација, санација и адаптација на из-
логот, во 2018 година продолжува со проектот со уре-
дување на излозите согласно решенијата издадени од 
страна на Министерството за култура, Управа за заш-
тита на културното наследство. 

Министерството за економија предвидените сред-
ства за оваа намена ќе ги додели на општините на чие 
подрачје се наоѓаат чаршиите (Старата Скопска 

чаршија, Охридска, Битолска и Струшка чаршија), се 
со цел истите да можат да објават Јавен повик за реали-
зација на проектот. 

Сите општини вклучени во проектот ќе склучат До-

говор со Министерството за економија за начинот и ус-

ловите за имплементација на проектот. 

Распределбата на средствата од страна на Минис-

терството за економија ќе се врши пропорционално за 

општините од став 2 на оваа точка во зависност од бро-

јот на решенијата за определување заштитно-конзерва-

торски услови за изработка на проектно решение за 

конзервација, санација и адаптација на излогот кои до-

сега се издадени од Министерство за култура, Управа 

за заштита на културното наследство. 

Оваа активност ќе се реализира во периодот од 1 

септември до 31 октомври 2018 година. 

                                                   16.500.000,00 денари“ 

 

II 

Во Делот III во табелата точката 3 се менува и 

гласи: 

 

 

 

 

III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-6421/1 Претседател на Владата 

29 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3109. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и 

за давање на трајно користење на движна ствар на 

Државен архив на Република Македонија, објавена во 

„Службен весник на Република Македонија” бр.66/18, 

направена е техничка грешка, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА 

ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА 

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Во член 1 на Одлуката за престанок и за давање на 

трајно користење на движна ствар на Државен архив на 

Република Македонија, во табеларниот преглед, намес-

то зборовите: „V  EVO33.2“,  треба да стојат зборовите: 

„REV 33.2“. 

      

Бр. 44-3249/3  

11 септември 2018 година Од Владата на Република 

Скопје Македонија 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

 
3110. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3111. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 

13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за 

колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка 

на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 

„Стрелец“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Стрелец“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброто 

од 23,30 г, чистота на среброто од 19,43 г, во квадратна форма со димензии 37 х 37 мм, полирани со позлата и 

вметнато кобалтно стакленце со димензии 18,4 х 6,1 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- На аверсот, во централниот дел на монетата се прикажани четири атласа коишто го држат небото и круг 

со симболите на сите хороскопски знаци. На вметнато кобалтно стакленце е претставена слика на северното 

небо со ѕвездата Северница во центарот, опкружена со соѕвездието Стрелец. Во долниот дел е претставен цр-

теж на Сончевиот Систем. На основата е прикажан дел од небесната карта. Во долниот дел од аверсот се при-

кажани грбот на Република Македонија и годината на издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажани се 

и натписите на македонски јазик: „Република Македонија“ и „100 денари“. 
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   - На реверсот, во горниот дел од монетата е претста-
вена слика на стрелец од ѕвездениот атлас 
„Firmamentum Sobiescianum“ создаден од Јоханес Хе-
велиј на крајот на 17 век. Сликата на хороскопскиот 
знак стрелец и неговото соѕвездие, претставена на мо-
нетата, преминува и на вметнатото кобалтно стак-
ленце. Во горниот дел од монетата е претставен симбо-
лот на хороскопскиот знак стрелец.  Во долниот дел е 
претставена златна слика на стрелец, врз цртеж на кој е 
претставен Сончевиот Систем. На десната страна е 
прикажано латинското име на хороскопскиот знак – 
SAGITARIUS, а на левата страна, ознаката Ag925. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-
личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука стапува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XIV-1/2018 на Народната банка на 
12 септември 2018 година Република Македонија, 
                 Скопје                   д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3112. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за на-
чинот, постапката за издавање, формата, содржината и 
располагањето со кованите пари за колекционерски це-
ли („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Хороскопски 
знаци“, со име „Стрелец“, со белезите утврдени во Од-
луката за издавање кована пара за колекционерски це-
ли О бр.02-15/XIV-1/2018 од 12 септември 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
170/18). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавува-
њето на оваа одлука во  „Службен весник на Република 
Македонија“.  

3. Оваа одлука стапува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XIV-2/2018 на Народната банка на 
12 септември 2018 година Република Македонија, 
                 Скопје                   д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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