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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

822.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.2.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА

СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движната ствар-компју-
терска опрема и тоа: 

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на  општина Свети Ни-
коле за потребите на  ОУ „Кирил и Методиј“, Свети Ни-
коле. 

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на оп-
штина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-894/16 Заменик на претседателот
17 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________

823.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.2.2015 го-
дина,  донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА

ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движната ствар-компју-
терска опрема и тоа: 

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на  општина Велес за 
потребите на  ОУ „Кирил и Методиј“, Велес. 

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на оп-
штина Велес, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-894/17 Заменик на претседателот
17 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________

824.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.02.2015 го-
дина,  донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари-компју-
терска опрема и тоа: 
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на  општина Кумано-
во за потребите на  ОУ „Крсте Мисирков“, Куманово. 

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на оп-
штина Куманово,  со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-894/18 Заменик на претседателот
17 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________

825.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.02. 2015 го-
дина,  донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари-компју-
терска опрема и тоа: 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на  општина Битола 
за потребите на ОУ „Климент Охридски“, Битола. 

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на оп-
штина Битола,  со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-894/19 Заменик на претседателот
17 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________

826.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.2.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

ПРИЛЕП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари – ком-
пјутерска опрема и тоа: 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Прилеп 
за потребите на ОУ „Климент Охридски“, Прилеп.

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на Оп-
штина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-894/20 Заменик на претседателот
17 февруари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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827.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.2.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

АЕРОДРОМ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари – ком-
пјутерска опрема и тоа: 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина 
Аеродорм за потребите на ОУ „Лазо Ангеловски“, 
Аеродром.

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на Оп-
штина Аеродром, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-894/21 Заменик на претседателот
17 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________

828.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.2.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА

КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движната ствар – компју-
терска опрема и тоа: 

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Куманово 
за потребите на ОУ „Магдалена Антова“, Куманово.

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на Оп-
штина Куманово, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-894/22 Заменик на претседателот
17 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________

829.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.2.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

ГОСТИВАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари – ком-
пјутерска опрема и тоа: 
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Гости-
вар за потребите на ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“, Гос-
тивар.

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на Оп-
штина Гостивар, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-894/23 Заменик на претседателот
17 февруари 2015 година на Владата на Република

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

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ

830.
Врз основа на член 43 став (5) од Законот за граде-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 
25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 
115/14, 149/14 и 187/14), министерот за транспорт и 
врски, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ 

ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за стандарди и нормативи за проек-

тирање („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/12), во насловот на Главата VIII. зборовите: „ин-
валидизирани - хендикепирани лица“ се заменуваат со 
зборовите: „лица со инвалидност“.

Член 2
Во членот 109 зборовите: „хендикепирани лица“ се 

заменуваат со зборовите: „лица со инвалидност“.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„При проектирање на објектите заради обезбедува-

ње на непречен пристап и движење на лицата со инва-
лидност се применуваат одредбите од Правилникот за 
начинот на обезбедување на непречен пристап, движе-
ње (хоризонтално и вертикално), престој и работа на ли-
ца со инвалидност до и во градби со јавни и деловни на-
мени, градби со намена домување во станбени згради, 
како и градби со станбено-деловна намена и Правилни-
кот за  техничките карактеристики и димензиите на па-
теката за движење на лица со телесен хендикеп и лица 
со оштетен вид.

Член 3
Членовите 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122 и 123 се бришат.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 01-2939/1 Министер
19 февруари 2015 година за транспорт и врски,

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
___________

                                                   

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

831.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 10.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Галичник, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности Гостивар.

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

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

Бр. 09-2254/1
11 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.



 Стр. 6 - Бр. 29                                                                             26 февруари 2015

832.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 10.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Скудриње, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Гостивар.

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

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

Бр. 09-2255/1
11 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

833.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 10.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ресен-Вон-град, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Ресен.

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

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

Бр. 09-2256/1
11 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

834.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 10.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Седларци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Сртумица.

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

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

Бр. 09-2257/1
11 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

835.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 10.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Иловица-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности  Сртумица.

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

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

Бр. 09-2258/1
11 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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836.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 10.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Рнковце, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението 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 Рнковце, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Рнковце.

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

Бр. 09-2259/1
11 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

837.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 12.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Варовиште, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Крива Паланка.

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

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

Бр. 09-2334/1
12 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

838.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 12.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Костур, која е во надлежност на 
одржување на Одделението 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 Костур, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Кос-
тур.

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

Бр. 09-2335/1
12 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

839.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 12.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мургаш, која е во надлежност на 
одржување на Одделението 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 Мургаш, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Мургаш.

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

Бр. 09-2336/1
12 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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840.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 12.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Чепели, која е во надлежност на 
одржување на Одделението 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 Чепели, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Че-
пели.

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

Бр. 09-2337/1
12 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

841.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 12.2.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Штука, која е во надлежност на 
одржување на Одделението 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 Штука, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Штука.

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

Бр. 09-2338/1
12 февруари 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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