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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3211.
Указ бр. 1
21 јули 2014 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија

СЕ ОДЛИКУВА 

АНДОН ДОНЧЕВСКИ

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во 
своето работење и дејствување со што даде значаен 
придонес за афирмација на Република Македонија во 
светот и унапредување на пријателските односи и сора-
ботка со  Австралија.

Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

3212.
Указ бр. 2
21 јули 2014 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија

СЕ ОДЛИКУВА 

ВЛАДИМИР СТРЕЗОВ

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

Стр.
3291. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 23

3292. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 23

3293. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 24

3294. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 24

3295. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 24

3296. Решение за ставање во примена на 
базата на податоци од дигиталните 
катастарски планови ............................ 24

3297. Правилник за дополнување на Пра-
вилникот за геодетски работи за по-
себни намени ........................................ 24

3298. Одлука за утврдување на продажна 
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Огласен дел....................................... 1-68

за исклучителната посветеност и ангажираност во 
своето работење и дејствување во Австралија со што да-
де значаен придонес за афирмација на Република Маке-
донија во светот и унапредување на пријателските од-
носи и соработка со Австралија.

 
Претседател

21 јули 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

_________
3213.

Указ бр. 3
21 јули 2014 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија

СЕ ОДЛИКУВА 

ЗОРАН КОСТАДИНОВ

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во 
своето работење и дејствување во Швајцарската Конфе-
дерација со што даде значаен придонес за афирмација 
на Република Македонија  во светот и унапредување на 
пријателските односи и соработката со Швајцарската 
Конфедерација.

 
Претседател

21 јули 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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3214.
Указ бр. 4
21 јули 2014 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија

СЕ ОДЛИКУВА 

ЕРДОВАН ЕТОСКИ

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во 
своето работење и дејствување во Швајцарската Конфе-
дерација со што даде значаен придонес за афирмација 
на Република Македонија  во светот и унапредување на 
пријателските односи и соработката со Швајцарската 
Конфедерација.

 
Претседател

21 јули 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

_________
3215.

Указ бр. 5
21 јули 2014 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија

СЕ ОДЛИКУВА 

СПАСО БОЖИНОВ

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во 
своето работење и дејствување во Сојузна Република 
Германија со што даде значаен придонес за афирмација 
на Република Македонија  во светот и унапредување на 
пријателските односи и соработката со Сојузна Репуб-
лика Германија.

 
Претседател

21 јули 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

_________
3216.

Указ бр. 6
21 јули 2014 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија

СЕ ОДЛИКУВА 

ОМЕР КАЛЕШИ

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во 
своето работење и дејствување во Француската Репуб-
лика со што даде значаен придонес за афирмација на 
Република Македонија  во светот и унапредување на 
пријателските односи и соработката со Француската Ре-
публика.

 
Претседател

21 јули 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

3217.
Указ бр. 7
21 јули 2014 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија

СЕ ОДЛИКУВА 

РИСТО СТЕФОВ

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во 
своето работење и дејствување во Канада со што даде 
значаен придонес за афирмација на Република Македо-
нија во светот и унапредување на пријателските односи 
и соработката со Канада.

 
Претседател

21 јули 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

_________
3218.

Указ бр. 8
21 јули 2014 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија

СЕ ОДЛИКУВА 

БОРИС ПАПУЧКОСКИ

со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во 
своето работење и дејствување во Соединетите Амери-
кански Држави со што даде значаен придонес за афир-
мација на Република Македонија  во светот и унапреду-
вање на пријателските односи и соработката со Соеди-
нетите Американски Држави.

 
Претседател

21 јули 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

_________
3219.

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

О Д Л У К А
      

I
Нa ДОБРОТВОРНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„СВ. АРХАНГЕЛ ГАВРИЛ“  ОД НОВ ЈУЖЕН ВЕЛС, 
АВСТРАЛИЈА

се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги и достигнувања во својата деј-
ност како организација за зачувување и афирмирање на 
македонските историски, културни и духовни тра-
диции и вредности во светот, како и за придонесот за 
унапредување на пријателските односи и соработката 
на Република Македонија со Австралија. 
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II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.10-394/1 Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

3220.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

О Д Л У К А
      

I

Нa ХУМАНИТАРНОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЖЕНИ „НА-
ДЕЖ“ ОД МЕЛБУРН, АВСТРАЛИЈА 

се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги и достигнувања во својата деј-
ност како организација за зачувување и афирмирање на 
македонските историски, културни и духовни тра-
диции и вредности во светот, како и за придонесот за 
унапредување на пријателските односи и соработката 
на Република Македонија со Австралија. 

II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.10-394/2 Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

3221.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

О Д Л У К А
      

I

Нa MАКЕДОНСКАТА ДОБРОТВОРНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОД МЕЛБУРН, АВСТРАЛИЈА
                                     

се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги и достигнувања во својата деј-
ност како организација за зачувување и афирмирање на 
македонските историски, културни и духовни тра-
диции и вредности во светот, како и за придонесот за 
унапредување на пријателските односи и соработката 
на Република Македонија со Австралија. 

II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.10-394/3 Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

3222.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

О Д Л У К А
      

I
Нa MАКЕДОНСКАТА ОПШТИНА НА ЗАПАДНА АВ-

СТРАЛИЈА
                                     

се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги и достигнувања во својата деј-
ност како организација за зачувување и афирмирање на 
македонските историски, културни и духовни тра-
диции и вредности во светот, како и за придонесот за 
унапредување на пријателските односи и соработката 
на Република Македонија со Австралија. 

II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.10-394/4 Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

3223.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

О Д Л У К А
      

I

Нa MАКЕДОНСКИОТ КЛУБ „ИЛИНДЕН“
ОД ХАНОВЕР, СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

                                     
се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги и достигнувања во својата деј-
ност како организација за зачувување и афирмирање на 
македонските историски, културни и духовни тра-
диции и вредности во светот, како и за придонесот за 
унапредување на пријателските односи и соработката 
на Република Македонија со Сојузна Република Герма-
нија. 

II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.10-394/5 Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

3224.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам, следната 
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О Д Л У К А
      

I
Нa ЗАЕДНИЦАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
                                     

се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги и достигнувања во својата деј-
ност како организација за зачувување и афирмирање на 
македонските историски, културни и духовни тра-
диции и вредности во светот, како и за придонесот за 
унапредување на пријателските односи и соработката 
на Република Македонија со Република Хрватска. 

II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.10-394/6 Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

3225.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

О Д Л У К А
      

I
Нa ВЕСНИКОТ „МАКЕДОНИЈА“ ОД ТОРОНТО, 

КАНАДА
                                     

се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги и достигнувања во својата деј-
ност за зачувување и афирмирање на македонските ис-
ториски, културни и духовни традиции и вредности во 
светот, како и за придонесот за унапредување на прија-
телските односи и соработката на Република Македони-
ја со Канада. 

II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.10-394/7 Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

3226.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

О Д Л У К А
      

I

Нa РАДИОТО „ВАРДАРСКИ БРАНОВИ“ 
ОД ВИНДЗОР, КАНАДА

                                     
се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги и достигнувања во својата деј-
ност за зачувување и афирмирање на македонските ис-
ториски, културни и духовни традиции и вредности во 
светот, како и за придонесот за унапредување на прија-
телските односи и соработката на Република Македони-
ја со Канада. 

II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.10-394/8 Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

3227.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

О Д Л У К А
      

I
Нa РАДИОТО „ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНИЈА“

ОД ТОРОНТО, КАНАДА
                                     

се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги и достигнувања во својата деј-
ност за зачувување и афирмирање на македонските ис-
ториски, културни и духовни традиции и вредности во 
светот, како и за придонесот за унапредување на прија-
телските односи и соработката на Република Македони-
ја со Канада. 

II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.10-394/9 Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

3228.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

О Д Л У К А
      

I
Нa МАКЕДОНСКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ 

ПРАВА ОД ЊУ ЏЕРСИ, СОЕДИНЕТИ 
АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

                                     
се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за особени заслуги и достигнувања во својата деј-
ност како организација за зачувување и афирмирање на 
македонските историски, културни и духовни тра-
диции и вредности во светот, како и за придонесот за 
унапредување на пријателските односи и соработката 
на Република Македонија со Соединетите Американ-
ски Држави. 
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II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.10-394/10 Претседател
21 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3229.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се изземаат од стопанисување на Акци-

онерското друштво за изградба и стопанисување со стан-
бен простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката – Скопје недвижни ствари – деловен простор на ули-
ца „Македонија“ бр.22 во Скопје и тоа: приземје со пов-
ршина од 185м2 запишано во Имотен лист бр.46027 КО 
Центар 1, КП 12010 и галерија со површина од 72м2 запи-
шана во Имотен лист бр.44989 КО Центар 1, КП 12010, 
сопственост на Република Македонија. 

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

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

Бр.42-4828/1 Заменик на претседателот
27 јуни 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

____________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
3230.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), 
член 14 став (1) точка в) и став (2) и член 15 од Законот 
за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 
86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 
4.6.2014 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБАТА 

НА НОТАРОТ

1. На нотарот Лила Митко Коруноска од Кичево и прес-
танува вршењето на службата нотар по нејзино барање.

2. Решението влегува во сила на 30 јули 2014 година.

О б р а з л о ж е н и е

Со Решение бр. 04-1180/1 од 23.4.1998 година на ми-
нистерот за правда, лицето Лила Митко Коруноска е 
именувана за нотар за вршење на нотарска служба на 
подрачјето на Основниот суд во Кичево.

Нотарот Лила Коруноска од Кичево до министерот 
за правда достави барање бр. 09-1873/1 од 30.4.2014 го-
дина за престанок на вршење на службата нотар, со кое 
бара да и престане вршењето на службата нотар со 15 
мај 2014 година.

Според член 14 став (1) точка в) од Законот за нота-
ријатот службата на нотарот престанува по негово ба-
рање. Според член 15 став (1) од Законот за нотарија-
тот, нотарот може во секое време да побара да му прес-
тане службата. Барањето се поднесува писмено до ми-
нистерот. Рокот за престанок изнесува три месеци од 
денот на поднесувањето на барањето.

Министерот за правда постапувајќи по поднесеното 
барање за престанување на вршење на службата на но-
тарот, имајќи ги во предвид одредбите од член 15 став 
(1) од Законот за нотаријатот, одлучи како во диспози-
тивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова ре-
шение може со тужба да поведе управен спор пред 
Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот 
на ова решение.

Бр. 09-1873/2
4 јуни 2014 година Министер за правда,

Скопје Блерим Беџети, с.р.
__________

3231.
Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и 
член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотари-
јатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 
и 135/11), министерот за правда на ден 11.7.2014 годи-
на го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА 

НА НОТАРОТ

1. На нотарот Ариф Ибраими од Тетово именуван 
на подрачјето на Основниот суд во Тетово, му преста-
нува службата нотар поради исполнување на условите 
за старосна пензија согласно со закон.

2. Решението влегува во сила на ден 27.7.2014 го-
дина.

О б р а з л о ж е н и е

Со Решение на министерот за правда бр. 04-4417/28 
од 17.11.1998 година, лицето Ариф Ибраими е имену-
ван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Те-
тово, нотарот Ариф Ибраими од Тетово роден на 
27.7.1950 година, ги исполнува условите за старосна 
пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 
98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14 и 97/14) од причина 
што на ден 27.7.2014 година наполнува 64 години жи-
вот и 15 години пензиски стаж.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, минис-
терот за правда одлучи како во диспозитивот на ова ре-
шение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-2461/1
11 јули 2014 година Министер за правда,

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
3232.

Врз основа на член 77 став (9), 77-з став (3) и 77-ј 
став (2) од Законот за задолжително капитално финан-
сирано пензиско осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 
113/2005,  29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 
36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013 и 44/2014) Советот 
на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување на седницата, од-
ржана на 10.7.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА АГЕНТИ НА ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и поста-

пката за полагање испит за агенти на пензиски друш-
тва, за запишување на лицата во Регистарот на агенти, 
начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испи-
тот, како и формата и содржината на уверението за по-
ложен испит за агенти.

Член 2
(1) Агент може да биде лице вработено во друштво 

за управување со задолжителни пензиски фондови, во 
друштво за управување со задолжителни и доброволни 
пензиски фондови или во друштво за управување со 
доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: 
пензиско друштво) и друго лице кое е договорно анга-
жирано од страна на пензиско друштво.

(2) Агентот од став (1) на овој член врши рекламира-
ње и информирање за пензиските друштва и за пензис-
ките фондови и склучува договори за членство во пен-
зиски фонд и за исплата на пензии или пензиски надо-
местоци од пензиски фонд.

Член 3
(1) Пензиското друштво поднесува барање, до 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенци-
јата) за лицата кои има намера да ги вработи или дого-
ворно да ги ангажира како агенти, за полагање на ис-
пит за агенти (во натамошниот текст: испит) заедно со 
докази за исполнување на условите за полагање на ис-
питот. 

(2) Пензиското друштво плаќа надомест за испит, 
определен со одлука на Агенцијата, врз основа на реал-
но направените трошоци за полагање  на  испитот,  не-
опходни  за  спроведување  на првиот и вториот дел на 
испитот, подготовката на базите на прашања, спроведу-
вањето на електронскиот тест, изготвување на материја-
ли и покани за испитот и изготвување на уверенија. 

Член 4
(1) Испитот се организира најмалку два пати годиш-

но во месеците мај и ноември. Врз основа на сопствена 
проценка, Агенцијата може да организира испит почес-
то од два пати годишно.

(2)  Во текот на првите пет дена од месеците од став 
(1) на овој член секое пензиско друштво може да подне-
се барање од член 3 став (1) на овој правилник до 
Агенцијата. 

(3) Испитот се одржува во текот на месеците од 
став (1) на овој член, според распоредот утврден од 
Агенцијата кој таа го доставува до пензиските друш-
тва.

(4) Просторот и условите за одржување на испитите 
ги обезбедува правно лице со кое Агенцијата склучила 
договор. 

 (5) Едно лице може да полага испит за агент нај-
многу три пати, без оглед кое пензиско друштво го при-
јавило за полагање на испитот.

Член 5
(1) Испитот  започнува со полагање на првиот (тео-

ретскиот) дел од испитот.
(2) Вториот дел (практичен пример) се полага во 

рок од најмалку пет дена по успешното полагање на 
првиот дел од испитот.

(3) Пред почетокот на првиот односно вториот дел 
од испитот се утврдува идентитетот на кандидатите 
што треба да полагаат и на секој кандидат му се доделу-
ва единствен пристапен код, односно лозинка, со која 
му се обезбедува  пристап во електронскиот систем до 
електронскиот тест за првиот дел од испитот, односно 
до електронскиот практичен пример за вториот дел од 
испитот. 

(4) Првиот дел од испитот се полага писмено со од-
говарање на определен број прашања во вид на решава-
ње на електронски тест на компјутер.

(5) Вториот дел од испитот се полага писмено со 
проучување на практичен пример и одговарање на опре-
делен број прашања кои произлегуваат од практичниот 
пример.

(6) Резултатите од полагањето на првиот и вториот 
дел од испитот му се достапни на кандидатот на компју-
терот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото 
завршување.

(7) Кандидатот кој не го положил првиот дел од ис-
питот не може да го полага вториот дел од испитот.

(8) Доколку кандидатот не го положил и вториот 
дел од испитот, ќе се смета дeка испитот не го поло-
жил.

Член 6
(1) Испитот се полага според програма за полагање 

на испитот, изготвена од Агенцијата.
(2) Програмата од ставот (1) на овој член особено 

содржи прашања од областа на Законот за задолжител-
но капитално финансирано пензиско осигурување, За-
конот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување, Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување и Законот за исплата на пензии и пензис-
ки надоместоци од капитално финансирано пензиско 
осигурување.  Во програмата се наведуваат и прописи-
те и литературата од каде се произлезени прашањата.

Член 7
(1) Првиот дел од испитот содржи 50 прашања и се 

полага електронски во траење од 120 минути. Точниот 
одговор на прашањата се бодува со 2 бода. За одговори 
кои се слични со точниот одговор се доделува 1  бод, за 
неточен одговор во мал обем се одзема 1 бод од вкупни-
от број бодови на тестот, а за неточниот одговор во го-
лем обем се одземаат 2 бода од вкупниот број бодови 
на тестот. За неодговорено прашање се доделуваат 0 бо-
дови. Кандидатот го положил првиот дел од испитот 
ако освоил најмалку 70%  од вкупниот број предвидени 
позитивни бодови. 

(2) Ако кандидатот го положи првиот дел од испи-
тот му се овозможува пристап до вториот дел од испи-
тот со пет практични примери, во траење од 120 ми-
нути. Секој практичен пример содржи 4 прашања со 5 
можни опции на одговор. Точниот одговор се бодува 
со 5 бодови. За одговори кои се слични со точниот одго-
вор се доделуваат  2 бода, а за различните одговори се 
одземаат 2 бода од вкупниот број бодови. За неодгово-
рено прашање се доделуваат 0 бодови. Кандидатот го 
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положил вториот дел од испитот ако освоил најмалку 
70% од вкупниот број предвидени позитивни бодови.

(3) За време на полагање на испитот присутни се 
тројца претставници од Агенцијата од кои еден е ин-
форматичар. Овластено лице од Агенцијата, по спрове-
дениот испит, составува записник во кој се внесуваат: 
датумот и местото на полагање, податоци за кандида-
тот и освоените бодови од двата дела на испитот. 

(4) Записникот од ставот (3) на овој член го потпи-
шуваат присутните претставници на Агенцијата.

 
Член 8

(1) Агенцијата ги известува пензиските друштва за 
резултатите од испитот во рок од 15 дена од денот на 
полагање на испитот. 

(2) Лицата кои го положиле првиот и вториот дел 
од испитот добиваат уверение од Агенцијата за поло-
жен испит за агент. 

(3) Уверението за положен испит за агент содржи 
податоци за полното име и презиме на лицето, датум 
на одржување на испитот и назив, седиште и адреса на 
пензиското друштвото кое поднело барање согласно 
член 3 став (1) на овој правилник и други податоци да-
дени на Образец бр. 1 кој е составен дел на овој правил-
ник.

Член 9
(1) Пензиското друштво, до Агенцијата, доставува 

барање за запишување во Регистарот на агенти, за лица-
та кои го положиле испитот.

(2) Агенцијата  ги  запишува во Регистарот на аген-
ти лицата кои ги исполнуваат условите од член 77 став 
(6) од Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување.

(3) Пензиското друштво, на секој агент кој е запи-
шан во Регистарот на агенти, му издава легитимација 
со логото и името на пензиското друштво и со фотогра-
фија, име, презиме и регистарскиот код на агентот. Се-
кој агент ја користи легитимацијата секогаш кога врши 
рекламирање и информирање за пензиските друштва и 
за пензиските фондови и кога склучува договори за зач-
ленување и премин во пензиски фонд и за исплата на 
пензии или пензиски надоместоци од пензиски фонд.

(4) Агенцијата, по запишувањето на лицето во Ре-
гистарот на агенти, го известува соодветното пензиско 
друштво за регистарскиот код на секој агент. Регистар-
скиот код се наведува во сите договори за членство во 
задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, за кои 
тој агент е одговорен.

(5) Пензиското друштво веднаш ги доставува до 
Агенцијата промените на податоците за агентите (име, 
презиме и други податоци).

Член 10
(1) Регистрацијата на агент кој е запишан во Регис-

тарот на агенти, на секои 12 месеци, треба да се обнову-
ва односно агентот повторно да биде запишан во Регис-
тарот на агенти. 

(2) Заради повторно запишување на агент во Регис-
тарот на агенти пензиското друштво треба да достави 
до Агенцијата барање за повторно запишување најдоц-
на 15 дена пред датумот од кој почнува да важи  пов-
торното запишување. 

(3) Датумот наведен во барањето за повторно запи-
шување не може да биде пред датумот на истекот на 
важноста на регистрацијата на агентот.

(4) Пензиското друштво плаќа надомест, за повтор-
но запишување на секое лице во Регистарот на агенти, 

определен во Одлуката за утврдување на висината на 
надоместоците што ги наплаќа Агенцијата за суперви-
зија на капитално финансирано пензиско осигурување 
од пензиските друштва, во рок од осум дена од доставу-
вање на фактурата од страна на Агенцијата. 

Член 11
Лицето кое било запишано во Регистарот на агенти, 

а повеќе од две години не вршело работи како агент од-
носно лицето кое не е повторно запишано во Региста-
рот на агенти или немало пререгистрација за друго пен-
зиско друштво, треба повторно да го полага испитот за 
агенти.

Член 12
(1) Агенцијата доставува до пензиските друштва из-

вестување со образложение кои лица не се  запишани 
во Регистарот на агенти.

(2) Пензиските друштва ја известуваат Агенцијата и 
ѝ ги доставуваат податоците за лицата на кои им прес-
танало својството на агент (име, презиме и други основ-
ни лични податоци) како и регистарскиот код, во рок 
од три дена од престанокот на својството на агент.

(3) Лицето на кое му престанало својството на агент 
веднаш ја враќа легитимацијата на пензиското друш-
тво, кое до Агенцијата треба да достави доказ за физич-
ко поништување на легитимацијата. Доколку лицето не 
ја врати легитимацијата, во рок од десет дена од преста-
нокот на својството на агент, пензиското друштво ја об-
јавува легитимацијата за неважечка во еден од најти-
ражните дневни весници во Република Македонија и за 
тоа ја известува Агенцијата. 

Член 13
(1) Агенцијата ќе го избрише од Регистарот на аген-

ти секое лице кое не ги почитува одредбите од Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување, Законот за доброволно капитално финансира-
но пензиско осигурување и/или Законот за исплата на 
пензии и пензиски надоместоци од капитално финанси-
рано пензиски осигурување за што веднаш го известу-
ва пензиското друштво.

(2) На лицето од став (1) од овој член Агенцијата не-
ма да му дозволи повторно запишување во Регистарот 
на агенти во рок од три години од датумот на негово 
бришење од Регистарот.   

Член 14
(1) Пензиското друштво писмено ја известува 

Агенцијата доколку неговите агенти постапуваат спро-
тивно на закон.

(2) Известувањето од став (1) на овој член треба да 
се заснова на објективни и неспорни факти. 

Член 15
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе започне да се применува од 
5.12.2014 година.

(2) Со започнување на примената на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за агенти на пензиски 
друштва („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 89/2013).  

Бр. 01-887/4 Претседател
21 јули 2014 година на Советот на експерти,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.
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3233.
Врз  основа  на  член  77-ѓ став (4) од Законот за за-

должително капитално финансирано пензиско осигуру-
вање („Службен весник на Република Македонија” 
број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 
88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 
13/2013, 164/2013 и 44/2014) Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување на седницата, одржана на 
10.7.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-
НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКА-
ТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОС-

ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА 
АГЕНТИ НА ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-
ката и информатичката опрема на просториите за пола-
гање на испитот за агенти на пензиски друштва (во на-
тамошниот текст: испитот). 

Член 2
За извршување на работите на организирање и спро-

ведување на испитот, Агенцијата за супервизија на ка-
питално финансирано пензиско осигурување (во ната-
мошниот текст:Агенцијата)  избира правно лице регис-
трирано во Централниот регистар на  Република Маке-
донија. 

II. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ, МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧ-
КА И ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА НА ИСПИТНИОТ 

ЦЕНТАР

Член 3
(1) Правното лице од членот 2 на овој правилник, 

треба да поседува простории и материјално-технички 
капацитети потребни за вршење на работите на органи-
зирање и спроведување на испитот во негова сопстве-
ност или под закуп. 

(2) Во седиштето на правното лице треба да има две 
специјално опремени простории со информатичка оп-
рема, интернет врска, опрема за снимање на полагање-
то и дисплеј за објавување на резултати со димензии од 
минимум 2x2 метри. 

(3) Секоја просторија одделно треба да биде опреме-
на за минимум 30 кандидати за испит. 

(4) Просториите треба да бидат оперативни од поне-
делник до петок, од 08:00 до 18:00 часот. 

(5) За време на полагањето на испитите, во просто-
риите треба да бидат присутни по двајца администрато-
ри обезбедени од страна на правното лице. 

 
Член 4

(1) Правното лице треба да поседува соодветна ин-
форматичка опрема и софтверска апликација што овоз-
можува воспоставување и водење единствена база на 
податоци за спроведување на испитот, за документаци-
јата, за стручната анализа и за стручниот надзор на на-
чинот на спроведување на испитот. 

(2) Покрај информатичката опрема и посебната соф-
тверска апликација од ставот (1) на овој член, правното 
лице треба да поседува и:

а) пристап за користење на апликацијата на Агенци-
јата за спроведување на електронското полагање на ис-
питот и

б) интернет конекција за седиштето на правното ли-
це од минимум 10мб/с, наменета исклучително за елек-
тронското полагање на испитот.

Член 5
Системот кој ќе се користи за полагање на испитот, 

треба во целост да биде во согласност со важечките за-
конски прописи со кои се регулира предметната мате-
рија, подразбирајќи го и делот на испитни сесии во те-
кот на годината.

III. СОФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОЛАГАЊЕ НА 
ИСПИТОТ ЗА АГЕНТИ НА ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА

Член 6
(1) Со софтверот за електронско полагање на испи-

тот треба да бидат постигнати следните цели:
а) Оцена на стручност, компетентност, професио-

налност и етичност на кандидатите за полагање на ис-
питите и

б) Ефикасно, економично и транспарентно спрове-
дување на испитите.

(2) Софтверскиот систем за работа со тестови прет-
ставува релациона база на податоци и збир на повеќе 
различни модули во функција на под-системи. Секој од 
посебните модули во рамките на системот за работа со 
тестови треба да овозможува и реализира негова соод-
ветна функционалност.

(3) Системот треба да поддржува симултано проце-
сирање на голем број кориснички барања, без притоа 
да постои прекин во неговата работа.  

(4) Системот за работа со тестови треба да е на маке-
донски јазик и поддржува латинско и кирилско писмо. 

(5) Софтверското решение треба да обезбедува голе-
ма сигурност, флексибилност и можност за надградба 
во иднина и да е заштитено од надворешни упади и 
можност за нерегуларности при решавањето на тесто-
вите. 

(6) Пристапувањето до модулите кои се составен 
дел на софтверското решение од страна на корисници 
со соодветни привилегии треба да се регистрира во со-
одветни логови. 

(7) Софтверското решение треба да овозможува ге-
нерирање сигурносни извештаи за користењето и прис-
тапот до апликацијата врз основа на повеќе различни 
параметри.

Член 7
(1) При подготовка на апликацијата треба да се сле-

дат OWASP препораките за безбедност. 
(2) За целата комуникација треба се користат сигур-

носни протоколи (минимум SSL).
(3) Комплетната сигурност на системот треба да би-

де обезбедена на софтверско ниво, односно од самиот 
систем.

(4) Пристапот до централниот сервер треба да е до-
полнително осигурен со користење на листи за пристап 
само од одредени локации (клиентски работни ста-
ници).

(5) Пристапот до апликацијата треба да е заштитен 
со лозинка.

(6) Пристапот до базата врз која работи апликација-
та треба да е заштитен со лозинка.

(7) Лозинките треба да се чуваат на истиот подато-
чен сервер и да се криптирани. 

(8) Апликацијата треба да обезбедува систем за кре-
ирање кориснички профили како комбинација од позна-
ти привилегии. 

(9) Клиентските станици на кои се полага испитот 
не треба да имаат пристап на Интернет и целиот сис-
тем треба да е обезбеден од упади од надвор.
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(10) Апликацијата треба да овозможува креирање и 
ажурирање на логови во кои се води евиденција за сите 
дополнувања и промени на податоците со кои работи 
самата апликација. 

(11) За секоја промена на апликацијата треба да се 
води евиденција, вклучувајќи го времето кога е изврше-
на промената, како и податок за лицето со соодветни 
привилегии кое ја извршило промената односно допол-
нувањето.

(12) Апликацијата треба да генерира автоматски без-
бедносни извештаи еднаш месечно и мануелно ad-hock 
(по потреба) на барање од администратор со соодветни 
привилегии, каде што ќе се евидентира во кое време, 
од која работна станица и кој пристапил до апликаци-
јата, како и кои модули од апликацијата биле отворени 
и до кој податок од апликацијата е пристапено во слу-
чај на ажурирање на податоците во базата.

(13) Безбедносните извештаи и логовите треба да се 
заштитени од менување и бришење и пристап до нив 
да имаат само администратори со соодветни привиле-
гии.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во  ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 01-887/5 Претседател
21 јули 2014 година на Советот на експерти,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.
_________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

3234.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Лопате-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лопате-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Лопате-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12290/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3235.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Умин Дол, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти   Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Умин Дол, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Умин Дол. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12291/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3236.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Секирник, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти   Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Секирник, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина Се-
кирник. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12292/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3237.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Сарај, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности   
Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Сарај, престануваат да важат аналогните катастар-
ски планови за катастарската општина Сарај. 
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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. 09-12293/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3238.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Старо Балдовци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности   Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Старо Балдовци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Старо Балдовци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12294/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3239.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Смолари-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности   Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Смолари-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Смолари-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12295/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3240.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Смолари, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности   
Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Смолари, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Смолари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12296/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3241.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Гечерлија, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти   Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Гечерлија, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Гечерлија. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12297/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3242.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Маврово-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности   Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Маврово-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Маврово-Вон-град. 
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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. 09-12298/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3243.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности  (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Тумчевиште, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности   Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Тумчевиште, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Тумчевиште.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12299/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3244.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ломница, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности   
Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ломница, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Ломница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12300/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3245.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.06.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Кичиница, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти   Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кичиница, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Кичиница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12301/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3246.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Горјане, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности   
Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горјане, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Горјане.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12302/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3247.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Маргари, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Маргари, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Маргари.
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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. 09-12303/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3248.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Забрчани, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Забрчани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Забрчани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12304/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3249.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Грбовец, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Грбовец, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Грбовец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12305/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3250.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Паликура, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Паликура, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Паликура.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12306/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3251.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Дреново, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дреново, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Дреново.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12307/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3252.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бс, која е во надлежност на одржу-
вање на Одделение за катастар на недвижности  Крива 
Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бс, престануваат да важат аналогните ка-
тастарски планови за катастарската општина  Бс.
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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. 09-12308/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3253.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности   (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Пирава-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности  Валандово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Пирава-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Пирава-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12309/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3254.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кочани, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Кочани.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кочани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина Ко-
чани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12310/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3255.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), 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 26.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Демир Капија, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Неготино.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Демир Капија, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Демир Капија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12311/1
26 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3256.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Беличица, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Беличица, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина Бе-
личица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12503/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3257.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ѓурѓевиште, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ѓурѓевиште, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Ѓурѓевиште.
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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. 09-12504/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3258.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Тресонче, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Тресонче, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Тресонче.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12505/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3259.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Битола-Вон-град, која е во над-
лежност 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 Битола-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Битола-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12506/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3260.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Лавци, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности Би-
тола.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лавци, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина 
Лавци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12507/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3261.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Егри, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности Би-
тола.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Егри, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина Егри.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12508/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3262.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности  (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Елевци, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Елевци, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Елевци.
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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. 09-12509/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3263.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Спас, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  Де-
бар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Спас, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина  Спас.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12510/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3264.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Курија, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Неготино.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Курија, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Ку-
рија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12511/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3265.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Прждево, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Неготино.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Прждево, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Прждево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12512/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3266.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Чифлик, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Неготино.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Чифлик, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Чифлик.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12513/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3267.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Велгошти, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Оxрид.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Велгошти, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Белгошти.
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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. 09-12514/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3268.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Собри, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  Ва-
ландово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Собри, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Со-
бри.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12515/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3269.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ново Селани, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Кочани.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ново Селани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ново Селани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12516/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3270.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Речани, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Кочани.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Речани, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Ре-
чани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12517/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3271.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Букојчани, 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 Букојчани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Букојчани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12518/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3272.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,„,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Карабуниште, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Карабуниште, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Карабуниште.
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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. 09-12519/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3273.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Крушје, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Крушје, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Крушје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12520/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3274.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Сопот, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  Ве-
лес.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Сопот, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Со-
пот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12521/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3275.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Возарци, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Возарци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Возарци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12522/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3276.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Радолишта, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Радолишта, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Радолишта.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12523/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3277.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Алдинци, 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 Алдинци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Алдинци.
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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. 09-12524/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3278.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 1.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Долно Коњари, 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 Долно Коњари, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Долно Коњари.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12525/1
1 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3279.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Големо Илино, која е во надлеж-
ност на одржување на Центар за катастар на недвижнос-
ти  Демир Хисар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Големо Илино, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Големо Илино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12668/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3280.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), 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 3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Лавчани, која е во надлежност на 
одржување на Центар за катастар на недвижности  
Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лавчани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Лавчани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12669/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3281.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.07.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Миокази, 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 Миокази, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Миокази.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12670/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3282.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Подвис, 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 Подвис, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Подвис.
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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. 09-12671/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3283.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Дрвош, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дрвош, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Дрвош.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12672/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3284.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кадрифаково, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение  за катастар на нед-
вижности  Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кадрифаково, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Кадрифаково.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12673/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3285.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Брчево, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Брчево, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Бр-
чево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12674/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3286.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ложани, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ложани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Ложани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12675/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3287.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Богојци, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Богојци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Богојци.
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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. 09-12676/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3288.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Љуботен, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Љуботен, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Љуботен.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12677/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3289.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Радово, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Радово, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Ра-
дово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12678/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3290.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Дрење, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дрење, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Дрење.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12679/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3291.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Лозаново, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лозаново, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Лозаново.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12680/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3292.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Габрово-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение  за катастар на 
недвижности  Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Габрово-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Габрово-Вон-град.
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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. 09-12681/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3293.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Џидимирци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Џидимирци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Џидимирци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12682/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3294.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности   (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Рудник, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Рудник, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Руд-
ник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12683/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3295.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Грнчиште, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Грнчиште, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Грнчиште.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12684/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3296.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), 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  3.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ветерско, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ветерско, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Ветерско.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-12685/1
3 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
____________

3297.
Врз основа на член 90, став (2) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.55/13 и 41/14), Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕО-

ДЕТСКИ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Член 1
Во Правилникот за геодетски работи за посебни на-

мени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
159/13 и бр. 88 /14), по прилог број 19 се додава нов 
прилог број 19a: 
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Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

     Бр.01-13641/1                                                                                                                           Претседател 
18 јули 2014 година                                                                                                               на Управен одбор,
        Скопје                                                          Анета Јорданова, с.р.

„
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3298.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 и  41/2014) и членовите 5 и 
6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на 
тарифни потрошувачи (“Службен весник на РМ” бр. 
94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по 
Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-
Скопје за утврдување на продажната цена на природни-
от гас за јули 2014 година, на седницата одржана на 21 
јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ ОД 2014 ГОДИНА

Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како 

вршител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на при-
родниот гас за месец јули од 2014 година, се утврдува 
да изнесува 25,0957 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фактур-
на цена на природниот гас со вклучени зависни тро-
шоци) во износ од 24,7999 ден/nm3 и цена за услугата 
снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас во 
износ од  0,2958 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и уп-
равување со системот за пренос на природниот гас во 
износ од 1,4642 ден/nm3, а која се однесува за тарифни-
те потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец јули 2014 година во кој не е 
содржан данокот на додадена вредност изнесува 
26,5599 ден/nm3. 

Данокот на додадена вредност за вкупниот надомес-
ток на цената на природниот гас за месец јули од 2014 
година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
4,7808 ден/nm3.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на сис-
темот за пренос на природен гас, во согласност со став 
4 и 5 на овој член, за месец јули од 2014 година изнесу-
ва 31,3407 ден/nm3.

Член 2
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 45,3000 денари за еден САД долар, 
за месец јуни од 2014 година, согласно заклучницата за 
купопродажба на девизи.

Член 3
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување. 

Член 4
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

   УП1 Бр. 08-130/14
21 јули 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
3299.

Врз основа на член 9 точка 6  и член 17 од Законот 
за државната ревизија („Службен весник на РМ“ бр. 
66/10, 145/10, 12/14 и 43/14), главниот државен ревизор 
донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 

СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕ ОВЛАСТЕН 
ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Со оваа програма се пропишуваат предметите, 
прописите и литературата според кои се  полага испит 
за стекнување на звање овластен државен ревизор.

2. Програмата за полагање стручен испит за стекну-
вање на звање овластен државен ревизор се состои од:

I. МЕТОДОЛОГИЈА НА РЕВИЗИЈАТА

1. Поим, улога и значење на ревизијата и ревизорс-
ката професија во современите економии

2. Ревизорски стандарди

2.1. Неопходност од професионално регулирање на 
ревизорската професија

2.2. Улогата на професионалните асоцијации и тела 
во професионалното регулирање на ревизорската про-
фесија

2.3. Меѓународни стандарди за ревизија (МСР 220, 
МСР 230, МСР 240, МСР 250, МСР 260, МСР 300, 
МСР 315, МСР 320, МСР 330, МСР 500, МСР 501, 
МСР 505, МСР 510, МСР 520, МСР 530, МСР 540, 
МСР 570, МСР 700, МСР 705, МСР 706, МСР 710)

2.4. Ревизорски стандарди на Меѓународната орга-
низација на врховните ревизорски институции 
(INTOSAI)

2.5. Меѓународни стандарди за професионално спро-
ведување на интерната ревизија

3. Професионална одговорност на ревизорите
3.1. Професионална одговорност на ревизорот во от-

кривањето на измами и грешки
3.2. Професионалниот скептицизам на ревизорите 

во ревизорска професија

4. Планирање на процесот на ревизија и видови на 
ревизорски тестови

4.1. Прецизирање на условите од ревизорскиот ан-
гажман

4.2. Клучни чекори од процесот на планирање на ре-
визорскиот ангажман

4.3. Разгледување на работата на интерните реви-
зори

4.4. Разгледување на потребата од ангажирање на 
експерти

4.5. Разгледување на потребата од ангажирање на 
други ревизори

4.6. Сочинување на план и програма за ревизорс-
киот ангажман



23 јули 2014 Бр. 110 - Стр. 27

5. Концепти на ревизијата
5.1. Концепт на материјалност
5.2. Концепт на ризик во ревизијата
5.3. Ревизорски пристап (системски базиран прис-

тап и директен пристап на тестирање)
5.4. Меѓусебна поврзаност на концептите на матери-

јалност и ризикот во ревизија

6. Внатрешна/интерна контрола
6.1. Концепт на внатрешна/интерна контрола
6.2. Видови и карактеристики и ограничувања на 

внатрешната/интерната контрола
6.3. Елементи на внатрешната/интерната контрола
6.4. Концепт на јавна внатрешна финансиска конт-

рола (PIFC)
6.5. Фази во постапките за оцена и вреднување на 

внатрешните/интерните контроли

7. Извршување на ревизијата
7.1. Ревизорски доказ
7.2. Видови на ревизорски тестови
7.3. Документација од ревизорски активности
7.4. Контрола и осигурување на квалитет
7.5. Измами и грешки

8. Користење на методата на примерок во ревизи-
јата

8.1. Статистичка и не статистичка метода на приме-
рок

8.2. Одредување на примерок
8.3. Техники за избор на примерок на ревизија
8.4. Ризик од користење на примерок во тестовите 

на контролите
8.5. Селектирање на примерок за тестирање на конт-

ролите и оценката на добиените резултати
8.6. Ризик од користење на примерок во деталните 

тестови
8.7. Планирање на примерок за деталните тестирања
8.8. Селектирање на примерок за деталните тестира-

ња и оценка на добиените резултати

9. Известување – форма и содржина на ревизорски-
от извештај

10. Ревизија на успешност

II. ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНИ СМЕТКОВОД-
СТВЕНИ СТАНДАРДИ

1. Правилник за водење на сметководство
1.1. МСС 1 - Презентирање на финансиски извеш-

таи 
1.2. МСС 2 - Залихи 
1.3. МСС 7 - Извештаи за парични текови 
1.4. МСС 8 - Сметководствените политики, проме-

ни на сметководствени проценки и грешки
1.5. МСС 11 – Договори за изградба 
1.6. МСС 12 - Даноци на добивка 
1.7. МСС 16 - Недвижности, постројки, опрема 
1.8. МСС 17 - Наеми 
1.9. МСС 18 - Приходи 
1.10. МСС 20 - Сметководство за државни поддрш-

ки и обелоденување на државна помош
1.11. МСС 21 - Ефекти од промени на девизни кур-

севи
1.12. МСС 32 и МСС 39 Финансиски инструменти, 

презентирање, признавање и мерење 
1.13. МСС 36 – Обезвреднување на средства 
1.14. МСС 37 - Резервирања, неизвесни обврски и 

неизвесни средства 
1.15. МСС 38 - Нематеријални средства 
1.16. МСС 40 – Вложувања во недвижности 

III. ОСНОВИ НА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 
И ТЕХНОЛОГИЈА

1. Основи на информатичка технологија
2. ИТ ревизија
3. Видови на ИТ ревизија

IV. КОДЕКС НА ЕТИКА НА ДРЖАВНИТЕ РЕВИ-
ЗОРИ

V. УСТАВНО УРЕДУВАЊЕ И РЕГУЛАТИВА

1. Уставно уредување
1.1. Устав на Република Македонија

2. Законска регулатива  
2.1. Закон за државната ревизија
2.2. Закон за организација и работа на органите на 

државната управа
2.3. Закон за државните службеници
2.4. Закон за јавните службеници
2.5. Закон за исплата на платите во РМ
2.6. Закон за работни односи
2.7. Закон за јавни набавки
2.8. Закон за облигациони односи (основи на облига-

ционите односи, склучување на договор, неважност на 
договор, раскинување на договор, друг начин на пре-
станување на обврските)

2.9. Даночен систем (персонален данок, данок на до-
бивка, данок на додадена вредност

3. Сметководство на буџетите, буџетските корисни-
ци, фондовите, единиците на локалната самоуправа:

3.1. Правилник за примена на Меѓународните смет-
ководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска 
основа – Финансиско известување според сметковод-
ство на готовинска основа

3.2. Закон за буџетите
3.3. Закон за сметководство за буџетите и буџетски-

те корисници
3.4. Правилник за сметководство за буџетите и бу-

џетските корисници
3.5. Закон за финансирање на единиците на локална-

та самоуправа
3.6. Закон за користење и располагање со стварите 

на државните органи
3.7. Закон за извршување на буџет за тековната го-

дина

4. Сметководство на јавните претпријатија и други 
субјекти каде државата има доминантна сопственост 
(јавни претпријатија и друштва во кои државата има 
доминантна сопственост)

1.1. Закон за трговски друштва (Општи одредби, 
трговски книги, годишно сметки, финансиски извеш-
таи)

1.2. Закон за јавни претпријатија
1.3. Правилник за начинот и роковите за вршење по-

пис на средствата и изворите на средствата и усогласу-
вање на сметководствената со фактичката состојба

3. Литературата за подготовка за полагање на стру-
чен испит за стекнување на звање овластен државен 
ревизор е дадена во Прилог, што е составен дел на оваа 
програма

4. Со денот на влегување во сила на оваа програма 
престанува да важи Програмата за полагање на испит 
за стекнување на звање овластен државен ревизор бр. 
01-965/2 од 21 декември 2012 година.
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5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

Бр. 04-569/1
15 јули 2014 година Главен државен ревизор,

Скопје м-р Тања Таневска, с.р.

ПРИЛОГ
ЛИТЕРАТУРА 

I. ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Меѓународни стандарди за ревизија (IFAK)  
(„Службен весник на РМ“ бр.79/10);

2. Правилник за ревизорски стандарди за државната 
ревизија („Службен весник на РМ“ бр.56/98);

3. Прирачник за државната ревизија – финансиска 
ревизија;

4. Прирачник за ревизија на успешност;
5. Правилник за водење на сметководство („Служ-

бен весник на РМ“ бр.159/09, 164/10, 107/11);
6. Правилник за примена на меѓународните сметко-

водствени стандарди за јавниот сектор на готовинска 
основа („Службен весник на РМ“ бр.116/05);

7. Европски упатства за примена на ревизорските 
стандарди на ИНТОСАИ;

8. Кодекс на етика на ИНТОСАИ;
9. Ревизија, 2011 година, д-р. Зорица Божиновска 

Лазаревска, издание на УКИМ – Економски факултет;
10. Стандарди за внатрешна контрола во јавниот 

сектор („Службен весник на РМ“ бр.147/10).

II. РЕГУЛАТИВА
1. Устав на Република Македонија;
2. Закон за организација и работа на органите на 

државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 
58/00..........51/11);

3. Закон за  користење и располагање со стварите на 
државните органи („Службен весник на РМ“ бр. 
8/05..........166/12);

4. Закон за државните службеници („Службен вес-
ник на РМ“ бр.59/00..........82/13);

5. Закон за работни односи („Службен весник на 
РМ“ бр.62/05......187/13);

6. Закон за исплата на плати во РМ („Службен ве-
сник на РМ“ бр.70/94...........170/13);

7. Закон за персоналниот данок на доход („Службен 
весник на РМ“ бр.80/93.....13/14);

8. Закон за данок на добивка(„Службен весник на 
РМ“ бр.80/93........... 13/14);

9. Закон за данок на додадена вредност („Службен 
весник на РМ“ бр.44/99......12/14);

10. Закон за даноците на имот(„Службен весник на 
РМ“ бр.61/04...........188/13);

11. Закон за сметководството на буџетите и буџетс-
ките корисници („Службен весник на РМ“ бр. 
61/02..........24/11);

12. Правилник за сметководство на буџети и буџет-
ски корисници(„Службен весник на РМ“ бр. 
28/03...........101/13);

13. Упатство за начинот на трезорско работење 
(„Службен весник на РМ“ бр.161/09...........183/13);

14. Закон за сметководство на непрофитни органи-
зации („Службен весник на РМ“ бр.24/03 и 17/11);

15. Закон за буџетите(„Службен весник на РМ“ 
бр.64/05...........171/12);

16. Закон за финансирање на единиците на локална-
та самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
61/04...........47/11);

17. Закон за трговските друштва („Службен весник 
на РМ“ бр.28/04...........41/14);

18. Закон за облигационите односи („Службен вес-
ник на РМ“ бр.18/01......161/09);

19. Закон за државната ревизија („Службен весник 
на РМ“ бр.66/10 ....... 43/14) ;

20. Закон за јавни набавки („Службен весник на 
РМ“ бр.136/07...........43/14);

21. Закон за јавна внатрешна финансиска контро-
ла(„Службен весник на РМ“ бр.188/13).
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