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5052. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91), донесувам  
 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЦРНА ГОРА 
 

I 
Г. Александар Василевски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-

кедонија во Црна Гора, со седиште во Подгорица.  
 

II 
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Црна Гора престанува 

заклучно со 31.12.2014 година.  
 

III 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

           Указ бр. 26                                                                  Претседател 
  4 ноември 2014 година                                                   на Република Македонија,                       
              Скопје                                                                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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5053. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 

И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, ИС-

ЛАМСКАТА  РЕПУБЛИКА ИРАН И РЕПУБЛИКА  

АЗЕРБЕЈЏАН 

 

I 

Г. Горан Тасковски се отповикува од должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-

нија во Република Турција, Исламската Република Иран 

и Република Азербејџан, со седиште во Анкара.  

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Република Турција, 

Исламската Република Иран и Република Азербејџан 

престанува заклучно со 09.01.2015 година.  

 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ бр. 27                          Претседател 

4 ноември 2014 година          на Република Македонија,                       

      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5054. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижната 

ствар-објект во корист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на правата на недвижнос-

тите, кој се наоѓа на КП бр.4975 на КО Гостивар-2 на 

ул.„ЈНА“ бр.141 во Гостивар, број на зграда 1, намена 

на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат 1, број на по-

себниот дел од зграда 1, намена на посебниот дел од 

зграда СТ, со внатрешна површина од 42 м2 и површи-

на на балкон, логии и тераса од 4 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8405/1 Заменик на претседателот  

29 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5055. 

Врз основа на член 169, став 1, алинеја 2 од Законот 

за јавните набавки („Службен весник на Република Ма-

кедонија" број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 

15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), а во врска со член 

15 од Законот за концесии и јавно приватно партнер-

ство („Службен весник на Република Македонија" број 

6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија на 

седницата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНО ПРИ-

ВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, 

ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОД-

РЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВ-

НИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН ГАС ВО РЕГИОН 2 

 

Член 1 

Co оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање на договор за јавно приватно партнерство за фи-

нансирање, проектирање, изградба, управување, одржу-

вање и развивање на дистрибутивниот систем на приро-

ден гас во Регион 2, објавена со Одлуката за започнува-

ње на постапка за доделување на договор за јавно при-

ватно партнерство за финансирање, проектирање, из-

градба, управување, одржување и развивање на дистри-

бутивниот систем на природен гас во Регион 2 („Служ-

бен весник на Република Македонија бр. 116/14). 

 

Член 2 

Постапката за доделување на договорот за јавно 

приватно партнерство за финансирање, проектирање, 

изградба, управување, одржување и развивање на дис-

трибутивниот систем на природен гас во регион 2, се 

поништува согласно член 169, став 1, алинеја 2 од За-

конот за јавните набавки („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 

185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), бидејќи не 

е поднесена ниту една понуда. 
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Член 3 

Co денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за започнување на поста-

пка за доделување на договор за јавно приватно пар-

тнерство за финансирање, проектирање, изградба, уп-

равување, одржување и развивање на дистрибутивниот 

систем на природен гас во Регион 2 („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 116/14). 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9549/1 Заменик на претседателот 

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5056. 

Врз основа на член 169, став 1, алинеја 2 од Законот 

за јавните набавки („Службен весник на Република Ма-

кедонија" број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 

15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), а во врска со член 

15 од Законот за концесии и јавно приватно партнер-

ство („Службен весник на Република Македонија" бр. 

6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија на 

седницата одржана на 4.11.2014 година, донесе 

 

O Д Л У К A 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНО ПРИ-

ВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, 

ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОД-

РЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВ-

НИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН ГАС ВО РЕГИОН 3 

 

Член 1 

Co оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање на договор за јавно приватно партнерство за фи-

нансирање, проектирање, изградба, управување, одржу-

вање и развивање на дистрибутивниот систем на приро-

ден гас во Регион 3, објавена со Одлуката за започнува-

ње на постапка за доделување на договор за јавно при-

ватно партнерство за финансирање, проектирање, из-

градба, управување, одржување и развивање на дистри-

бутивниот систем на природен гас во Регион 3 („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 116/14). 

 

Член 2 

Постапката за доделување на договорот за јавно 

приватно партнерство за финансирање, проектирање, 

изградба, управување, одржување и развивање на дис-

трибутивниот систем на природен гас во Регион 3, се 

поништува согласно член 169, став 1, алинеја 2 од За-

конот за јавните набавки („Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 

185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), бидејќи не 

е поднесена ниту една понуда. 

 

Член 3 

Co денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за започнување на поста-

пка за доделување на договор за јавно приватно пар-

тнерство за финансирање, проектирање, изградба, уп-

равување, одржување и развивање на дистрибутивниот 

систем на природен гас во Регион 3 ("Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 116/14). 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија“. 

 

Бр. 42-9550/1 Заменик на претседателот 

4 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

5057. 

Врз основа на член 142 став (7) од Законот за јавни-

те набавки („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13, 

148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), министерот за финансии, 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗ-

ВЕШТАЈОТ ОД СПРОВЕДЕНАТА ПОСТАПКА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обра-

зецот на извештајот од спроведената постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 36/08 и 

155/10), образецот на извештајот од спроведената по-

стапка се заменува со нов образец кој е даден во при-

лог и е составен дел на овој правилник.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02–36442/1  

27 октомври 2014 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 5 

 
 

 



 Стр. 6 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 7 

 
 



 Стр. 8 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 9 

 
 



 Стр. 10 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 11 

 
 



 Стр. 12 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 13 

 
 



 Стр. 14 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 15 

 
 



 Стр. 16 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 17 

 
 



 Стр. 18 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 19 

 
 



 Стр. 20 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 

  



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 21 

 
 



 Стр. 22 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 23 

 
 



 Стр. 24 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 27 

 
 



 Стр. 28 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 29 

 
 



 Стр. 30 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 31 

 
 



 Стр. 32 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 33 

 
 



 Стр. 34 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 35 

 
 



 Стр. 36 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 

5058. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната урава 

(„Службен весник на Република Македонија" број 

58/00, 44/02, 82/08, 167/10  и 51/11), министерот за фи-

нансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  

НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ 

ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на известувањето за неод-

лучување по поднесена жалба („Службен весник на Ре-

публика Македонија" број 71/11). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-36443/1  

27 октомври 2014 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

5059. 

Врз основа на член 32 став (3) од Законот за јавните 

набавки („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13, 148/13, 

28/14, 43/14 и 130/14), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СОДРЖИНАТА НА ТЕНДЕРСКАТА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината на тендерската до-

кументација („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.19/08) во членот 2 став (1) по алинејата 24 се 

додаваат две нови алинеи 25 и 26 кои гласат: 

- изјава за сериозност на понудата; 

- изјава за независна понуда. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-36445/1  

27 октомври 2014 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5060. 

Судскиот совет на Република Македонија постапу-

вајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.107/2005), на ден 3.11.2014 година, го до-

несе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува престанок на судиската функција на 

Љиљана Петровска, судија на Основен суд Скопје 1 

Скопје, поради исполнување на условите за старосна 

пензија.   

Решението влегува во сила со денот на донесување-

то – 3.11.2014 година. 

 

Бр. 07-1667/2 Судски совет 

3 ноември 2014 година на Република  Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

__________ 

                                       

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5061. 

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија 

на седницата одржана на ден 22.10.2014 година, утврди 

пречистен текст на Правилникот за формата и содржи-

ната на барањето за одобрување на приватна понуда на 

хартии од вредност. Пречистениот текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за одобрува-

ње на приватна понуда на хартии од вредност ги оп-

фаќа: Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за одобрување на приватна понуда на хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 6/2007), Пра-

вилникот за изменување и дополнување на правилни-

кот за формата и содржината на барањето за одобрува-

ње на приватна понуда на хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ број 88/2007), Правилникот за изме-

нување и дополнување на правилникот за формата и 

содржината на барањето за одобрување на приватна 

понуда на хартии од вредност („Службен весник на 
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РМ“ број 4/2012) и Правилникот за изменување и до-

полнување на правилникот за формата и содржината на 

барањето за одобрување на приватна понуда на хартии 

од вредност („Службен весник на РМ“ број 84/2014). 

 

Бр. 03-1751/2 Комисија за хартии од вредност 

22 октомври 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 

Член 1 

Со Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за одобрување на приватна понуда на хартии од 

вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се уре-

дува формата и содржината на барањето за одобрување 

на приватна понуда на хартии од вредност (во ната-

мошниот текст: Барање). 

 

Член 2 

(1) Барањето е документ од издавачот на хартии од 

вредност во кој се наведуваат податоци за издавачот; 

податоци за лицата во надзорниот одбор, управниот 

одбор, односно одборот на директори; податоци за 

претходно издадените хартии од вредност на издавачот 

и податоци за емисијата на хартии до вредност/про-

дажбата на сопствени акции. 

(2) Барањето задолжително содржи изјава од ли-

цето/лицата кое/кои го застапува/ат издавачот дадена 

под целосна морална, материјална и кривична одговор-

ност, дека емисијата е во согласност со закон и актите 

на друштвото, податоците наведени во барањето се ве-

родостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен 

и вистински приказ на работењето на друштвото. 

(3) Во случај на продажба на сопствени акции Бара-

њето задолжително содржи изјава од лицето/лицата 

кое/кои го застапува/ат издавачот дадена под целосна 

морална, материјална и кривична одговорност, дека ак-

циите се стекнати согласно закон и актите на друштво-

то и нивната продажба е согласно закон и актите на 

друштвото, податоците наведени во барањето се веро-

достојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и 

вистински приказ на работењето на друштвото. 

(4) Барањето и документацијата што ја изготвува 

подносителот на барањето може до Комисијата за хар-

тии од вредност на Република Македонија да се подне-

се во електронска форма потпишано со квалификуван 

дигитален сертификат. 

 

Член 3 

(1) Барањето ги содржи податоците пропишани со 

образецот Б-ПП “Барање за одобрување на приватна 

понуда на хартии од вредност” кој е составен дел на 

овој Правилник. 

(2) Образецот треба да е испишан електронски, 

уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат 

на издавачот и потпишан на секоја страница од ли-

цето/лицата што го застапува/ат издавачот. Образецот 

задолжително ги содржи сите пропишани податоци. 

Доколку образецот се поднесува во електронска форма 

потпишан со квалификуван дигитален сертификат, не е 

потребно да содржи печат на издавачот. 

(3) Во прилог кон образецот, до Комисијата за хар-

тии од вредност издавачот задолжително ја доставува и 

документацијата пропишана со член 27 став (1) од За-

конот за хартии од вредност и доказ за платен надо-

мест за разгледување и одлучување по барањето за из-

давање хартии од вредност согласно Тарифникот за 

содржината и висината на одделни надоместоци што ги 

наплатува Комисијата за хартии од вредност. 

(4) Доколку хартиите од вредност наместо со па-

рични уплати се стекнуваат по други основи, во прилог 

кон барањето се доставува и документот согласно кој 

се стекнуваат хартиите од вредност. На пример:  при 

внесување непаричен влог во друштвото - се доставува 

проценка на истиот изготвена согласно закон; доколку 

се издаваат акции во постапка на присоединување - се 

доставува Спогодбата за присоединување; доколку се 

исплатува дивиденда во акции - се доставува Одлуката 

за распоред на финансискиот резултат и дивидендниот 

календар, итн. 

(5) Во случај на приватна понуда за запишување и 

уплаќање на хартии од вредност, која е упатена на не 

повеќе од 20 лица кои не се акционери во акционерско-

то друштво и кои не се поврзани лица со акционерите 

во акционерското друштво, а кои се поединечно име-

нувани во актот за издавање на хартии од вредност, во 

прилог кон Барањето издавачот доставува и: 

- изјави од лицата на кои е упатена приватната по-

нуда дадени под целосна морална, материјална, и кри-

вична одговорност и заверени кај нотар дека лицето на 

кое е упатена приватната понуда, вклучувајќи ги и ли-

цата деловно, управувачки или капитално поврзани 

или се во сродство со него/неа, не поседува акции во 

друштвото кое врши приватна понуда на хартии од 

вредност  на денот на донесување на одлуката за еми-

сија на акции односно продажба на сопствени акции, 

како и на денот на поднесување на барањето до Коми-
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сијата за хартии од вредност и нема да стекнува акции 

во истото друштво до денот на одлучување по барање-

то од страна на Комисијата за хартии од вредност; 

- известување дали и во какви договорни или долж-

ничко-доверителски односи се наоѓа издавачот со фи-

зичкото/ите или правното/ите лице/а за кое/и е намене-

та приватната понуда за емисија на акции/продажбата 

на сопствени акции по пат на приватна понуда, однос-

но се наоѓал издавачот на денот на донесување на Ак-

тот/одлуката за отуѓување/продажба на сопствени ак-

ции; 

- преглед на побарувањата и обврските од билансот 

на состојба на издавачот со правното/ите лице/а на 

кое/и е наменета приватната понуда за емисија на ак-

ции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна 

понуда спрема издавачот и тоа аналитичка картица за 

периодот за кој е изготвен последниот ревидиран фи-

нансиски извештај или годишна сметка и аналитичка 

картица за периодот од почетокот на наредната делов-

на година до денот на одржување на собранието на ак-

ционери на кое е донесена одлуката за емисија на ак-

ции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна 

понуда; 

- ревидирани финансиски извештаи или годишни 

сметки за претходната година на правното/ите лице/а 

на кое/и е наменета приватната понуда за емисија на 

акции/продажбата на сопствени акции по пат на при-

ватна понуда и 

- тековна состојба Централен регистар на Републи-

ка Македонија на правното/ите лице/а на кое/и е наме-

нета приватната понуда за емисија на акции/продажба-

та на сопствени акции по пат на приватна понуда. 

(6) Во случај кога приватната понуда е наменета за 

институционален инвеститор, во прилог кон Барањето 

издавачот доставува соодветен доказ дека познатиот 

купувач на кого е наменета приватна понуда е институ-

ционален инвеститор согласно член 2, точка 15 од За-

конот за хартии од вредност, односно дека е банка, 

осигурително друштво, отворен и затворен инвести-

циски фонд или пензиски фонд и друштво за управува-

ње со отворен и затворен инвестициски или пензиски 

фонд, централни банки, национални влади и органи на 

локална самоуправа, Меѓународниот монетарен фонд, 

ЕБРД, ЕИБ и финансиско холдинг друштво односно, 

друштво, чии подружници се финансиски институции 

од групата на институционални инвеститори во смисла 

на член 2 став 1 точка 15 од Законот за хартии од вред-

ност, кои учествуваат во вкупната актива на друштвото 

со најмалку 70%. 

(7) При приватна понуда за запишување и уплаќање 

на хартии од вредност во случај на заем што се тран-

сформира во влог во друштвото во постапка на зголе-

мување на основната главнина на друштвото кога зае-

мот е даден од страна на единствениот акционер на 

друштвото, до Комисијата се доставуваат следните до-

кументи:  

- договор за заем даден исклучиво од единственти-

от акционер на издавачот; 

- договор за трансформација на заем во влог во 

друштвото во постапка на зголемување на основната 

главнина; 

- одлука за трансформација на заем во влог во 

друштвото во постапката за зголемување на основната 

главнина на друштвото; 

- извештај од овластен проценител за проценка на 

заемот што се транформира во влог во друштвото во 

постапката на зголемување на основната главнина; 

- изјава од одговорното лице на издавачот заверена 

кај нотар која ги содржи податоците пропишани со 

Образецот И-ОЛ-И „Изјава од одговорното лице на из-

давачот“ кој е составен дел на овој правилник; 

- изјава од единствениот акционер на издавачот за-

верена кај нотар која ги содржи податоците пропишани 

со Образецот И-ОЛ-ЕАИ „Изјава од одговорното лице 

на единствениот акционер на издавачот„ – за правно 

лице односно со Образецот И-ФЛ-ЕАИ „Изјава од 

единствениот акционер на издавачот – физичко лице“ – 

за физичко лице. 

 

Член 4 

(1) Врз основа на податоците и документите од 

член 3 од овој Правилник,  Комисијата одлучува по Ба-

рањето, односно во рок од 15 календарски дена донесу-

ва решение со кое го одобрува или одбива барањето за 

приватна понуда, сметано од денот на доставување на 

барањето.  

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неу-

редно или барање со формално правни недостатоци, 

Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 

потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 

предупреди за последиците од непостапувањето. До-

колку подносителот не ја дополни документацијата и 

не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе 

се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а 

Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре поста-

пката поведена по истото.  

 

Член 5 

Со влегувањето во сила на Правилникот за формата 

и содржината на барањето за одобрување на приватна 

понуда на хартии од вредност („Службен весник на 

РМ“ број 6/2007) престанува да важи Правилникот за 

содржината на барањето за одобрение за издавање хар-

тии од вредност, по видови издавачи бр. 09-165/1 од 

21.2.2001 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.16/2001). 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-

то објавување во „Службен весник на Република Маке-

донија”. 
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5062. 
Врз основа на член 190 и член 13 став (3) од Законот 

за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржана 
на ден 22.10.2014 година, утврди пречистен текст на Пра-
вилникот за содржината на барањето за одобрение за из-
давање на хартии од вредност по пат на јавна понуда. 
Пречистениот текст на Правилникот за содржината на ба-
рањето за одобрение за издавање на хартии од вредност 
по пат на јавна понуда ги опфаќа: Правилникот за сод-
ржината на барањето за одобрение за издавање на хартии 
од вредност по пат на јавна понуда („Службен весник на 
РМ“ број 6/2007), Правилникот за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината на барањето за одоб-
рение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна 
понуда („Службен весник на РМ“ број 147/2010) и Пра-
вилникот за изменување и дополнување на Правилникот 
за содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда („Службен вес-
ник на РМ“ број 81/2014) 

 
Бр. 03-1752/2 Комисија за хартии од вредност 

22 октомври 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕ-

НИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со Правилникот за содржината на барањето за 

одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на 
јавна понуда (во натамошниот текст: Правилник) се 
уредува содржината на барањето за одобрение за изда-
вање на хартии од вредност по пат на јавна понуда. 

 
Барање за одобрение за издавање 

на хартии од вредност по пат на јавна понуда 
 

Член 2 
(1) Барање за одобрение за издавање на хартии од 

вредност по пат на јавна понуда (во понатамошниот 
текст: Барање) до Комисијата за хартии од вредност (во 
понатамошниот текст: Комисија) поднесува издавачот на 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: издавачот).  

(2) Барање до Комисијата може да поднесе и овлас-
тено правно лице за вршење услуги со хартии од вред-
ност: брокерска куќа, банка или подружница на стран-
ска банка кои имаат добиено дозвола за работа од Ко-
мисијата (во понатамошниот текст: овластено правно 
лице) за вршење на услугите од член 94 став 1 точка г 
и член 94 став 1 точка д од Законот за хартии од вред-
ност, кое има склучено договор со издавачот за врше-
ње на активности за сметка на издавачот потребни за 
успешна јавна понуда на хартии од вредност и договор 
за соработка со издавачот, со кој издавачот го овласту-
ва да го застапува во постапката на запишување на јав-
но понудени хартии од вредност преку овластената 
берза и во негово име да го изврши пласманот на хар-
тиите од вредност од јавната понуда  што се запишува-
ат преку овластена берза.    

 
Содржина на Барањето 

 
Член 3 

(1) Барањето ги содржи следните податоци: 
- основни податоци за издавачот; 
- основни податоци за членовите на надзорниот и уп-

равниот одбор или одборот на директори на издавачот; 
- податоци за деловното работење на издавачот;  

- основни податоци за хартиите од вредност што се 
издаваат   и 

- податоци за намената на средствата од емисијата 
на хартии од вредност. 

  (2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучи-
во на пропишаниот образец, пополнет електронски, 
уредно, читливо и без преправања, со сите пропишани 
прилози. Образецот за барањето треба да биде целосно 
пополнет.  

(3) Издавачот на хартии од вредност поднесува “Ба-
рање за одобрение за издавање на хартии од вредност 
по пат на јавна понуда” во форма и содржина пропиша-
на со Образецот Б-ЈП, кој е составен дел на овој Пра-
вилник. 

(4) Составен дел на барањето е и „Изјава” дадена од 
лицето овластено да го застапува издавачот која се 
поднесува во форма и содржина пропишана со Обра-
зацот И-Б-ЈП кој е составен дел на овој Правилник.  

(5) Одредбите кои се однесуваат на содржината на 
Барањето соодветно се применуваат и кога се бара 
одобрување на продажба на сопствени акции по пат на 
јавна понуда.  

(6) Доколку предмет на одобрување е продажба на 
сопствени акции по пат на јавна понуда за составен дел 
на барањето се и „Дополнителни податоци кон барање-
то одобрение за продажба на сопствени акции по пат 
на јавна понуда” кои се поднесуваат во форма и сод-
ржина пропишана со Образецот ДП-Б-ЈП кој е составен 
дел на овој Правилник. 

(7) Барањето содржи печат на издавачот и потпис 
на лицето што го застапува издавачот. Доколку издава-
чот склучил договор со овластено правно лице за 
вршење активности за сметка на издавачот потребни за 
успешна јавна понуда на хартии од вредност, Барањето 
содржи печат на овластеното правно лице и  потпис на 
лицето што го застапува овластеното правно лице.  

(8) Барањето може до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија да се поднесe во 
електронска форма потпишанo со квалификуван диги-
тален сертификат. 

 
Постапување по барањето 

 
Член 4 

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по Бара-
њето, откако подносителот до Комисијата ќе поднесе 
комплетно барање заедно со целокупната документа-
ција која се поднесува кон Барањето пропишана со За-
конот за хартии од вредност и правилниците кои про-
излегуваат од него.  

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неу-
редно или барање со формално правни недостатоци, 
Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 
потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 
предупреди за последиците од непостапувањето. До-
колку подносителот не ја дополни документацијата и 
не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе 
се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а 
Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре поста-
пката поведена по истото.  

 
Член 5 

Со влегувањето во сила на Правилникот за содржи-
ната на барањето за одобрение за издавање на хартии 
од вредност по пат на јавна понуда и Правилникот за 
формата и содржината на барањето за одобрување на 
приватна понуда на хартии од вредност („Службен вес-
ник на РМ“ број 6/2007) престанува да важи Правилни-
кот за содржината на барањето за одобрение за издава-
ње хартии од вредност, по видови издавачи бр. 09-
165/1 од 21.2.2001 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.16/2001). 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 
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5063. 
Врз основа на член 167 став 1 точка б) и член 190, а 

во врска со членот 21 став 6 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија на седницата одржана на ден 

22.10.2013 година, утврди пречистен текст на Правил-

никот за за начинот и постапката на запишување на 

хартии од вредност. Пречистениот текст на Правилни-

кот за начинот и постапката на запишување на хартии 

од вредност ги опфаќа: Правилникот за начинот и по-

стапката на запишување на хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр. 122/2006), Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за начи-

нот и постапката на запишување на хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр.147/2010) и Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за начи-

нот и постапката на запишување на хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр.81/2014).   

 

Бр. 03-1774/1 Комисија за хартии од вредност 

22 октомври 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ЗАПИШУВАЊЕ 

НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 

Член 1 

Со Правилникот за начинот и постапката за запи-

шување на хартии од вредност (во понатамошниот 

текст: Правилник) поблиску се уредува начинот и по-

стапката за запишување на хартии од вредност, кои се 

продаваат по пат на јавна понуда. 

 

Член 2 

(1) Запишувањето на јавно понудените хартии од 

вредност се врши преку овластена берза за хартии од 

вредност која за тоа има договор со издавачот. 

(2) Запишувањето на јавно понудените хартии од 

вредност се врши во рокот утврден со Актот за издава-

ње на хартиите од вредност, поканата за запишување 

на хартии од вредност и проспектот за запишување на 

хартии од вредност. 

(3) Постапката за запишување на хартии од вред-

ност се спроведува преку овластените учесници на па-

зарот на хартии од вредност – членки на овластената 

берза и овластен депозитар и истите се должни да обез-

бедат запишувањето на хартиите од вредност да се 

врши во согласност со Законот за хартии од вредност, 

овој Правилник, како и согласно правилата на овласте-

ната берза со која издавачот има склучено договор и 

правилата на овластен депозитар каде се регистрирани 

хартиите од вредност на издавачот. 

(4) Издавачот на хартии од вредност е должен со 

овластената берза да склучи договор за запишување на 

јавно понудени хартии од вредност со кој се регулира-

ат односите помеѓу договорните страни при спроведу-

вање на запишувањето на јавно понудените хартии од 

вредност преку овластената берза и со кој договорните 

страни се обврзуваат запишувањето да се спроведе во 

согласност со актот за издавање на хартиите од вред-

ност, Законот за хартии од вредност, овој Правилник и 

правилата на берзата. 

(5) Издавачот на хартии од вредност е должен да 

склучи договор за соработка со овластен учесник на 

пазарот на хартии од вредност – членка на овластената 

берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да 

го застапува во постапката на запишување на јавно по-

нудени хартии од вредност преку овластената берза и 

во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 

вредност од јавната понуда  што се запишуваат преку 

овластена берза, согласно правилата на овластената 

берза и правилата на овластениот депозитар. 

   

Член 3 

(1) Издавачот е должен да обезбеди потребен број 

примероци на проспектот кај сите овластени учесници 

на пазарот на хартии од вредност – членки на овласте-

ната берза и овластениот депозитар наведени во прос-

пектот, чијашто содржина е во согласност со Законот 

за хартии од вредност и Правилникот за формата и сод-

ржината на проспектот. 

(2) На барање на секое заинтересирано лице овлас-

тениот учесник на пазарот на хартии од вредност – 

членка на овластената берза и овластениот депозитар е 

должен да му обезбеди примерок од проспектот. 

 

Член 4 

(1) Издавачот е должен на заинтересираните лица 

да им стави на располагање најмалку еден примерок од 

статутот или актот за основање на издавачот на харти-

ите од вредност преку овластените учесници на паза-

рот на хартии од вредност – членки на овластената бер-

за и овластениот депозитар. 

(2) Доколку издавачот изготвил понови финансиски 

извештаи од оние објавени во проспектот, издавачот е 

должен, на заинтересираните лица да им стави на рас-
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полагање најмалку еден примерок од новите финансис-

ки извештаи преку овластените учесници на пазарот на 

хартии од вредност – членки на овластената берза и ов-

ластениот депозитар. 

 

Член 5 

(1) Лицето кое запишува хартии од вредност однос-

но неговиот полномошник задолжително пополнува и 

потпишува изјава, согласно Прилог 1 кој е составен дел 

на овој Правилник. Доколку изјавата за запишување на 

хартии од вредност, односно уписницата е во електрон-

ска форма потпишана со дигитален сертификат, не е 

потребно да содржи печат на издавачот. 

(2) Уписницата од став 1 на овој член се пополнува 

и потпишува во два примероци, од кои еден за издава-

чот, а другиот за лицето кое запишало хартии од вред-

ност. 

(3) Уписницата од став 1 на овој член претставува 

доказ за запишани хартии од вредност кои се продаваат 

по пат на јавна понуда. 

(4) Уписницата од став 1 на овој член се дава истов-

ремено со давањето на налогот за купување на хартии 

од вредност од јавна понуда на хартии од вредност кај 

овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – 

членка на овластената берза и овластениот депозитар и 

истата има правна важност од моментот на реализира-

ње на налогот за купување. Овластениот учесник ги чу-

ва сите уписници до завршување на рокот за запишува-

ње на хартиите од вредност, а потоа само оние кои се 

со правна важност ги доставува до издавачот.  

 

Член 6 

Издавачот е должен, по завршување на рокот за за-

пишување, по барање на лицата кои запишале хартии 

од вредност да им стави на увид список на сите запи-

шани хартии од вредност. 

 

Член 7 

Доколку до истекот на рокот за запишување се за-

пишат повеќе хартии од вредност од обемот на емиси-

јата, распределбата на запишаните хартии од вредност 

се врши  согласно Актот за издавање на хартиите од 

вредност на издавачот. 

 

Член 8 

(1) Овластениот учесник на пазарот на хартии од 

вредност – членка на овластената берза и овластениот 

депозитар е должен на секое лице кое запишало и уп-

латило хартии од вредност од јавната понуда да му 

достави извештај за склучување на трансакцијата во 

рок од два дена по денот на склучувањето. Доставува-

њето на извештајот се врши на начин договорен со 

клиентот. 

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член содржи 

податоци за: 

а) називот на издавачот на хартиите од вредност од 

јавната понуда со кои е тргувано; 

б) видот, родот и класата на хартиите од вредност 

со кои е тргувано; 

в) видот на налогот - куповен или продажен; 

г) количината на хартиите од вредност со кои е тр-

гувано; 

д) цената по која хартиите од вредност се купени, 

односно продадени; 

ѓ) надоместокот за извршената трансакција; 

е) датумот на приемот на налогот за тргување; 

ж) датумот на порамнување на трансакцијата и 

е) напомена дека порамнувањето ќе се изврши по 

завршувањето на рокот за запишување и уплата на јав-

ната понуда на хартии од вредност и дека правата од 

хартиите од вредност ќе настанат од моментот на нив-

ното запишување во овластениот депозитар. 

 

Член 9 

(1) По завршувањето на емисијата, хартиите од 

вредност се запишуваат во книгата на хартии од вред-

ност на друштвото која се води во овластениот депози-

тар за хартии од вредност. 

(2) Правата и обврските од хартии од вредност нас-

тануваат од моментот на нивното запишување во ов-

ластениот депозитар за хартии од вредност. 

 

Член 10 

Доколку издавачот определил процент на успеш-

ност на емисијата и ако се запишат помалку хартии од 

вредност отколку што изнесува утврдениот процент на 

успешност, емисијата се прогласува за неуспешна и из-

давачот е должен на лицата кои запишале и уплатиле 

хартии од вредност од таа емисија да им ги врати упла-

тените средства зголемени со депозитна камата која е 

дефинирана во член 2 став 1 точка 12 од Законот за 

хартии од вредност. 

 

Член 11 

Издавачот е должен постапката за запишување хар-

тии од вредност да ја спроведе во рокот утврден со Ак-

тот за издавање на хартии од вредност. 

 

Член 12 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5064. 
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 и 

43/14 ), 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 Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 

„Водолија“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 

(седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели „Водолија“, изработени од сребро Ag925, со те-

жина на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 

19,43 г, во овална форма со димензии 35 х 45 мм, поли-

рани со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато трка-

лезно 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 е прикажана украсна композиција што 

претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 

Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-

ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вмет-

нато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото 

стакленце). На горниот дел од кованата пара е прика-

жан грбот на Република Македонија. По должината на 

периметарот, на двете страни, се прикажани симболите 

на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај 

Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци 

(Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун 

и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се 

прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 

денари“ на македонски јазик, како и годината на изда-

вање „2015“ и  ознаката „Ag925“. 

- на левата страна на реверсот е прикажан портрет 

на Водолија како носи стомна со вода на рамото. Вода-

та се истура од стомната и го опкружува вметнатото 

кружно кобалтно стакленце на коешто е отпечатено со-

ѕвездието на хороскопскиот знак Водолија.  

На долниот дел, по должината на периметарот, е 

претставен симболот на хороскопскиот знак Водолија 

отпечатен на стомна, како и името на овој знак на ла-

тински јазик.  

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ги и 

симболот на Водолијата, а делумно и косата и бранови-

те од водата) се насликани со злато. 

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 влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/X-5/2014 на Народна банка на 

30 октомври 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

5065. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 3.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Мал Папраник, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности  Дебар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Мал Папраник, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Мал Папраник. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-17671/1  

3 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5066. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Пополжани, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Пополжани, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Пополжани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-17827/1  

7 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5067. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Трапчин Дол-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на  Одделение за катастар 

на недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Трапчин Дол Вон-град, престануваат да 

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

та општина  Трапчин Дол-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-17828/1  

7 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5068. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Црвивци, која е во надлежност на одржува-

ње на Одделение за катастар на недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Црвивци, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Црвивци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-17829/1  

7 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5069. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.10.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Жван, која е во надлежност на од-

ржување на Одделение за катастар на недвижности  

Демир Xисар. 
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Жван, престануваат да важат аналогните катастар-

ски планови за катастарската општина  Жван. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-17830/1  

7 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5070. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Осломеј, која е во надлежност на одржува-

ње на Одделение за катастар на недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Осломеј, престануваат да важат аналогните катас-

тарски планови за катастарската општина  Осломеј. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-17831/1  

7 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5071. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 10.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Прилеп, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Прилеп, престануваат да важат аналогните катас-

тарски планови за катастарската општина  Прилеп. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18084/1  

10 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5072. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Горни Балван, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности  Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Горни Балван, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Горни Балван.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18256/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5073. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Зајас-Вон-град, која е во над-

лежност на одржување на Одделение за катастар на 

недвижности  Кичево. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Зајас-Вон-град, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Зајас-Вон-град.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18257/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5074. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Болно, која е во надлежност на одржување 

на Одделение за катастар на недвижности  Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Болно, престануваат да важат аналогните катастар-

ски планови за катастарската општина  Болно.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18258/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5075. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Царев Двор, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности  Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Царев Двор, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Царев Двор.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18259/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5076. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Кравари-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на Одделение за катастар на 

недвижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кравари-Вон-град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Кравари-Вон-град.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18260/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5077. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Гопеш, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Битола. 
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Гопеш, престануваат да важат аналогните катас-

тарски планови за катастарската општина  Гопеш.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18261/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5078. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Македонски Брод, која е во 

надлежност на одржување на Одделение за катастар на 

недвижности  Македонски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Македонски Брод, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Македонски Брод.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18262/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5079. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013 , 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Сетоле, која е во надлежност на одржување 

на Одделение за катастар на недвижности  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Сетоле, престануваат да важат аналогните катастар-

ски планови за катастарската општина  Сетоле.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18263/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5080. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Конско, која е во надлежност на одржување 

на Одделение за катастар на недвижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Конско, престануваат да важат аналогните катас-

тарски планови за катастарската општина  Конско.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18264/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5081. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Туин, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Кичево. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Туин, престануваат да важат аналогните 

катастарски планови за катастарската општина  Туин.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18265/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5082. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Белица, која е во надлежност на одржување 

на Одделение за катастар на недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Белица, престануваат да важат аналогните катас-

тарски планови за катастарската општина  Белица.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18266/1  

14 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5083. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Годивје, која е во надлежност на одржување 

на  Одделение за катастар на недвижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Годивје, престануваат да важат аналогните катас-

тарски планови за катастарската општина  Годивје. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18455/1  

16 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5084. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Вапила, која е во надлежност на одржување 

на  Одделение за катастар на недвижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Вапила, престануваат да важат аналогните катас-

тарски планови за катастарската општина  Вапила. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18456/1  

16 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5085. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности. донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.10.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Баниште, која е во надлежност на одржува-

ње на  Одделение за катастар на недвижности  Дебар. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Баниште, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Баниште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18457/1  

16 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5086. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), ди-

ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Кнежино, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кнежино, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Кнежино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18458/1  

16 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5087. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), ди-

ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности, 

донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Лисичани, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Лисичани, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Лисичани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18459/1  

16 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

5088. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Злетово, која е во надлежност 

на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Злетово, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Злетово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18460/1  

16 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 



5 ноември 2014  Бр. 162 - Стр. 71 

 
 

5089. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 16.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Добровница, која е во надлеж-

ност на одржување на  Одделение за катастар на нед-

вижности  Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Добровница, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Добровница. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-18461/1  

16 октомври 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5090. 

Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) 

и член 8 став 1 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по бара-

њето на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА 

ДООЕЛ Струмица, за издавање на решение за стекну-

вање на привремен статус на повластен производител 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија, на седницата одржана на ден 

4.11.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА 

ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Ванчо Прке бр.18 

Струмица, му се издава решение за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „ТОП-

ЛЕЦ“ со планирана моќност од 200 kW и со локација 

на КП бр. 468, КО Нов Дојран, Општина Дојран. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за научни дејности 

ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. 

„Ванчо Прке“ бр.18 Струмица;  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-186; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕЦ „ТОПЛЕЦ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.468, КО Нов Дојран, Општина Дојран; 

- планирана моќност на електроцентралата: 200 kW; 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.500.000 kWh; 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: 9.3.2015 година (Согласно договорот 

за Јавно приватно партнерство за реализација на про-

ект изградба на мини хидроелектрична централа 

„ТОПЛЕЦ“ бр. 02-462/1 од 28.11.2011 година, Анекс 

на договорот бр. 05-1791/18 од 20.9.2012 година и 

Анекс 2 на договорот бр. 02-9147/1 од 2.9.2014 година); 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

9.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата МХЕЦ „ТОПЛЕЦ“ со 

планирана моќност од 200 kW и со локација на КП бр. 

468, КО Нов Дојран, Општина Дојран, треба да биде 

пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова 

решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 

поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-

тика на Република Македонија за продолжување на 

важноста на ова решение во постапка утврдена во член 

10 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13). 



 Стр. 72 - Бр. 162                                                                             5 ноември 2014 
 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија за секоја статусна промена и/или промена 

на техничко-технолошките карактеристики на електро-

централата, наведени во ова решение, согласно член 11 

од Правилникот за повластени производители на елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија го впишува носителот на ова решение и 

електроцентралата во Регистарот на повластени произ-

водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија го доставува ова решение до барателот, 

Операторот на пазарот на електрична енергија и до 

Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-180/14  

4 ноември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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