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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
2860. 

Врз основа на член 92 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/18), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ПОЛОЖЕН ВОЗАЧКИ ИСПИТ СО 
ПРАВО ЗА УПРАВУВАЊЕ ВОЗИЛО ВО СООБРАЌАЈОТ ОД КАТЕГОРИИТЕ „АМ“, „А2“ И „Т“ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на потврдата за положен возачки ис-
пит со право за управување возило во сообраќајот од категориите „АМ“, „А2“ и „Т“.  

                                                                  
Член 2 

Образецот на потврдата за положен возачки испит со право за управување со возило во сообраќајот од кате-
гориите „АМ“, „А2“ и „Т“ се печати на хартија во бела боја со А4 формат. 

Образецот на потврдата од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: 
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 - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА; 
- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ; 
- законски основ за издавање на потврдата; 
- наслов на потврдата; 
- број од регистар за возачи; 
- име, татково име и презиме на лицето на кое се издава потврдата; 
- ден, месец, година и место на раѓање,   
- адреса на живеење;  
- ЕМБГ на лицето на кое се издава потврдата; 
- категорија за која се издава потврдата; 
- датум и место на издавање на потврдата и органот кој ја издал потврдата; 
- број на досие врз основа на кое се издава потврдата; 
- забелешка; 
- место за потпис на возач; 
- место за печат; 
- место за потпис на овластено лице.  
Образецот на потврдата од ставот 1 на овој член е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“, а ќе се применува до 1 јануари 2019 година. 
 

Бр. 13.1.1-64981/1 Министер 
14 август 2018 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2861. 
Врз основа на член 148 и член 149 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Р. Македони-
ја“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 
192/2015, 23/2016 и 83/2018), а постапувајќи по Барање 
за издавање на дозвола за работење на Друштво за ин-
вестиционо советување Ј.К. МОРГАН ВЕЛТХ МЕ-
НАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје бр. УП1 08-21 од 25.4.2018 
година, 28.6.2018 година, 9.7.2018 година, 10.7.2018 го-
дина, 30.7.2018 година, доставено  од страна на лицето 
Милица Мисовска преку Адвокатско друштво Колеми-
шевски и партнери од Скопје, Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 16.8.2018 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава дозвола за работење на Друштво за ин-

вестиционо советување Ј.К. МОРГАН ВЕЛТХ МЕ-
НАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „50 Ди-
визија“ бр. 35 Скопје. 

2. Друштвото за инвестиционо советување Ј.К. 
МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје, ќе 
ги врши следните услуги согласно член 148 од Законот 
за хартии од вредност: 

- инвестиционо советување, која ќе ја врши самос-
тојно и 

- управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент, која ќе ја 
врши посредно односно преку овластен учесник кој 
има дозвола од страна на Комисијата за вршење на ва-
ков тип на услуга. 

3. Се задолжува Друштво за инвестиционо совету-
вање Ј.К. МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ 
Скопје, во рок од еден месец, сметано од денот на при-
емот на оваа дозвола да ги усогласи сите интерни акти 
согласно добиената дозвола. 

4. Се задолжува Друштво за инвестиционо советување 
Ј.К. МОРГАН ВЕЛТХ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје, до 
Комисијата да достави примерок од секој склучен договор 
со овластен учесник, веднаш, а не подолго од еден работен 
ден од денот на склучување на договорот.   

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

  
Бр. УП1 08-21 Комисија за хартии од вредност 

16 август 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател 

 м-р Нора Алити, с.р. 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
2862. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 
192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.8.2018 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Теново – вон - град, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности  Тетово. 

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

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

 

Бр. 0916-30136/1 
 

14 август 2018 година Директор, 
Скопје м-р  Борис Тунџев, с.р. 

__________ 
2863. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), ди-
ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности  
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ  ОД  ДИГИТАЛНИТЕ  КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.8.2018 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Доброште-вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности  Тетово. 

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

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

 

Бр. 0916-30137/1  

14 август 2018 година Директор, 
Скопје м-р  Борис Тунџев, с.р. 

___________ 
2864. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), ди-
ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности  
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 
ПОДАТОЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.8.2018 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Нераште - вон - град, која е во 
надлежност на одржување на  Одделението за катастар 
на недвижности  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Нераште-вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Нераште-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. 0916-30139/1 
 

14 август 2018 година Директор, 
Скопје м-р  Борис Тунџев, с.р. 

__________ 
2865. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), ди-
ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности  
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.8.2018 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Добарце – вон - град, која е во 
надлежност на одржување на  Одделението за катастар 
на недвижности  Тетово. 

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

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

 

Бр. 0916-30140/1 
 

14 август 2018 година Директор, 
Скопје м-р  Борис Тунџев, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2866. 
По извршениот увид во основниот текст на Тари-

фникот за висината на надоместокот за извршените ге-
одетски работи од страна на трговците поединци ов-
ластени геодети и трговските друштва за геодетски ра-
боти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
116/14, 159/14 и 94/15), се утврди дека се направени 
грешки заради што Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности, на седницата одржана на 
17.8.2018 година, даде 

 
И С П Р А В К А 

НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ГЕОДЕТСКИ РА-
БОТИ ОД СТРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ 
ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА  

ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
 
Во Тарифникот за висината на надоместокот за из-

вршените геодетски работи од страна на трговците по-
единци овластени геодети и трговските друштва за гео-
детски работи („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 116/14, 159/14 и 94/15), во членот 2, во та-
белата, во редниот  број 10, во колоната „Висина на на-
доместокот без ДДВ“ наместо бројот „2.726“ треба да 
стои бројот „2.937“. 

Во редниот број 12.1, во колоната „Висина на надо-
местокот без ДДВ“, наместо бројот „5.262“ треба да 
стои бројот „5.054“. 

Исправката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 0101-30818/1 Управен одбор 

20 август 2018 година Претседател, 
Скопје Ирма Мандева, с.р. 
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