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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2857.

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), министерот за правда донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-

ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО 

ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ

Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија на политичките партии во Одлуката број 11-1870/2  

од 22.6.2017 година престанува да важи за политичката 

партиjа:

- СРПСКА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА (не се 

доставени: извештај од регистар на примени дона-

ции/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финан-

сиски извештај/член 27).

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-

тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

О б р а з л о ж е н и е

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 

финансирање од Буџетот на Република Македонија об-

јавена во „Службен весник на Република Македонија“ 

број 81/2017  од 30.6.2017 година, Државниот завод за 

ревизија достави допис број 23-11/74 од 13.9.2017 годи-

на co барање за запирање на забраната на исплатата на 

средствата за редовно годишно финансирање на поли-

тичката партиjа коjа ги исполнилa обврските за финан-

сиско известување за 2016 година.

Државниот завод за ревизија достави известува-

ње дека политичката партиjа СРПСКА СТРАНКА 

ВО МАКЕДОНИЈА ги исполнилa целосно своите 

обврски за финансиско известување за 2016 го-

дина.

Со оглед дека наведенaтa политичка партија ги 

исполнилa условите за запирање на забраната за ис-

плата на средствата на политичките партии за редов-

но годишно финансирање од Буџетот на Република 

Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот 

за финансирање на политичките партии („Службен 

весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 

142/12 и 23/13), се одлучи како во диспозитивот на 

оваа одлука. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политич-

ките партии можат да поведат управен спор пред 

Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објаву-

вање на истата во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.

Бр. 11-1870/12

6 октомври 2017 година Министер за правда,

Скопје Билен Салији, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ
2858.

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016) директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ

На ден 21.09.2017 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

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

лежност на одржување на Центар за катастар на нед-

вижности  Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

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

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина Марино-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”.

Бр. 0916-23778/1

21 септември 2017 година в.д. Директор,

Скопје м-р Борис Тунџев, с.р.

__________

2859.

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016) 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 27.09.2017 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Мирковци, која е во надлеж-

ност на одржување на Центар за катастар на недвижнос-

ти Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Мирковци, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Мирковци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија“.

Бр. 0916-24424/1

27 септември 2017 година в.д. Директор,

Скопје м-р Борис Тунџев, с.р.

__________

2860.

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016) 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 04.10.2017 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Марино, која е во надлежност 

на одржување на Центар за катастар на недвижности  

Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Марино, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Марино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија“.

Бр. 0916-25182/1

4 октомври 2017 година в.д. Директор,

Скопје м-р Борис Тунџев, с.р.



 Стр. 4 - Бр. 146                                                                             13 октомври 2017

        

www.slvesnik.com.mk                                                                                   contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
 телефон:  +389-2-55 12 400  
 телефакс: +389-2-55 12 401  
 Претплатата за 2017 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.
 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

