
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                      contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

3222. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за на-

чинот на спроведување на селекција 

и избор на кандидат за полицаец и 

начинот на работа на Комисијата за 

избор на кандидат за полицаец........ 2 

3223. Правилник за висината на надо-

местокот на трошоците во поста-

пкатa за нострификација врз основа 

на направените реални трошоци ........  3 

3224. Правилник за висината на надо-

местокот на трошоците во поста-

пкатa за нострификација врз основа 

на направените реални трошоци ........  3 

3225. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за на-

чинот на прием на студентите во 

државните студентски домови ...........  3 

  Стр. 

3226. Правилник за содржината, видот и 

форматот на материјалите кои се 

доставуваат до Кинотеката на Ма-

кедонија како задолжителен приме-

рок ......................................................... 4 

3227. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 5 

3228. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 5 

3229. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 5 

3230. Решение од Фондот на пензиското 

и инвалидското осигурување на 

Македонија ........................................... 5 

 Огласен дел....................................... 1-24 

 

Број 130 13 јули 2016, среда година LXXII 



 Стр. 2 - Бр. 130                                                                                          13 јули 2016 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3222. 
Врз основа на член 206 став (1) алинеја 3 од Зако-

нот за внатрешни работи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.42/14, 116/14, 33/15, 5/16 и 
120/16), министерот за внатрешни работи донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА СЕЛЕКЦИЈА И ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА ПО-
ЛИЦАЕЦ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА ПОЛИЦАЕЦ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на спроведување на се-
лекција и избор на кандидат за полицаец и начинот на 
работа на комисијата за избор на кандидат за полицаец 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/15), 
во членот 2 став (2) во алинејата 12 зборовите „и есеј“ 
се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 11 ставовите (2) и (3) се менуваат и гла-
сат: 

„(2) Бодирањето од став (1) на овој член се врши на 
следниот начин: 

- резултати од фазата проверка на моторички спо-
собности – 40 бодови; 

- резултати од фазата психолошки тест – 40 бодови; 
- резултати од фазата писмено тестирање – 40 бо-

дови; 
- резултати од фазата интервју – 20 бодови. 
(3) За продолжување на селекцијата, односно вклу-

чување во следната фаза на селекцијата, пријавените 
лица за фазите од ставот (2) алинеи 1 и 2 на овој член 
треба да освојат најмалку 21 бод, за фазата од алинеја 3 
треба да освојат најмалку 30 бодa, а за фазата од алине-
ја 4 треба да освојат најмалку 11 бода. “ 

 
Член 3 

Во член 15 во ставот (5) зборовите ,,од Министер-
ството“ се бришат, а по зборот „лекар“ се става точка. 

 
Член 4 

По членот 15 се додава нов член 15-а кој гласи: 
 

,,Член 15-а 
(1) Моторичките способности на пријавените лица 

се утврдуваат преку изведување на следните вежби: 
- „Склекови“, се оценува бројот на правилно изве-

дени склекови во интервал од 10 секунди. Минимален 
број на склекови за мажи е 9, а за жени е 6. 

- „Стомачни подигања“, се оценува бројот на пра-
вилно изведени стомачни подигања во интервал од 30 
секунди. Минимален број на стомачни подигања за ма-
жи е 16, а за жени е 12. 

- „Скок во далечина од место“, се мери должината 
на скокот од одразното место до доскочното место со 
петите на нозете. Минимална должина на скокот од од-
разното место до доскочното место изнесува 220 сан-
тиметри за мажи и 160 сантиметри за жени. Скокот од 
далечина од место се изведува во два обиди, а во табе-
ларниот преглед од член 15 став (3) се бодира подобри-
от резултат. 

- „Спринт на 20 метри“, се мери времето од стартот 

до целната линија поставена на 20 метри. Минимално 

време за мажи изнесува 3,35 секунди, а за жени изнесу-

ва 3,50 секунди. 

- „Спринт на 100 метри“, се мери времето од 

стартот до целната линија поставена на 100 метри. Ми-

нимално време за мажи изнесува 15 секунди, а за жени 

изнесува 18 секунди. 

- „Трчање на 1500 метри за мажи“, се мери времето 

од стартот до целната линија поставена на 1500 метри. 

Минимално време изнесува 5 минути и 25 секунди. 

“Трчање на 800 метри за жени“ се мери времето од 

стартот до целната линија поставена на 800 метри. Ми-

нимално време изнесува 3 минути. 

(2) Бодовите од проверка на моторички способнос-

ти претставуваат збир од добиените бодови од сите по-

единечни вежби. 

(3) Доколку пријавеното лице не го исполни ут-

врдениот минимум само на една од поединечните 

вежби, ќе се смета дека ја поминал фазата проверка на 

моторичките способности доколку кумулативниот збир 

на добиените бодови од останатите поединечни вежби 

изнесува најмалку 21. 

 

Член 5 

Во член 17 во став (1) зборовите „опфаќа два дела: 

општо-образовен тест и изработка на есеј“ се заменува-

ат со зборовите „претставува решавање на општо-обра-

зовен тест“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Местото и времето на спроведување на писменото 

тестирање се определува од страна на Комисијата“. 

Во ставот (3) по зборот „тестирањето“ запирката се 

заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата 

се бришат. 

Ставот (4) се брише. 

 

Член 6 

Членот 19 се брише. 

 

Член 7 

Во член 24 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи: 

„(3) Во случај кога со безбедносната проверка е ут-

врдено дека постои безбедносен ризик од вработување 

на лицето, од страна на Комисијата дополнително се 

вклучува следното лице од изготвената листа од член 

12 на овој правилник.“ 

 

Член 8 

Во членот 27 по зборовите „селекцијата,“ се дода-

ваат зборовите „извршената безбедносна проверка и 

извршените здравствени прегледи,“. 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 22.6-43321 Министер 

13 јули 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Митко Чавков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

3223. 
Врз основа на член  159 став (2) од Законот за ос-

новното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15, 145/15 и 30/16), министерот за образование и на-
ука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТA ЗА НОСТРИФИКА-
ЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ РЕАЛНИ  

ТРОШОЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на надо-

местокот на трошоците во постапката за нострифика-
ција врз основа на направените реални  трошоци. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот на трошоците во поста-
пката за нострификација се определува во висина на 
направените реални трошоци и тоа за нострификација 
на завршено основно образование, односно за заврше-
но одделно оделение од основното образование во 
странство и изнесува 2.000,00 денари. 

Со износот од став 1 на овој член се покриваат нап-
равените реални трошоци во постапката за нострифи-
кација на завршено основно образование, односно за 
завршено одделно одделение од основното образова-
ние во странство. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 20-9934/1 Министер 

7 јули 2016 година за образование и наука, 
Скопје Пиштар Лутфиу, с.р. 

________ 

3224. 
Врз основа на член  85-а став 2 од Законот за сред-

ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,10/15, 98/15, 145/15 
и 30/16), министерот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТA ЗА НОСТРИФИКА-
ЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ РЕАЛНИ  

ТРОШОЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на надо-

местокот на трошоците во постапката за нострифика-
ција врз основа на направените реални трошоци. 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците во поста-

пката за нострификација се определува во висина на 
направените реални трошоци и тоа за нострификација 
на завршено средно образование, односно за завршена 
одделна година од средното образование во странство 
и изнесува 3.000,00 денари. 

Со износот од став 1 на овој член се покриваат нап-
равените реални трошоци во постапката за нострифи-
кација на завршено средно образование, односно за 
завршена одделна година од средното образование во 
странство. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 20-9934/2 Министер 

7 јули 2016 година за образование и наука, 
Скопје Пиштар Лутфиу, с.р. 

________ 

3225. 
Врз основа на член 25 став (3) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15 и 30/16), минис-
терот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЕМ НА СТУДЕН-
ТИТЕ ВО ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на прием на студентите 
во државните студентски домови  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 89/13 и 98/13),  во членот 2 
се додава нова алинеја 1, која гласи: 

„- редовни студенти запишани по прв пат на додип-
ломски  судии од прв циклус;“ 

 
Член 2 

Во член 4 во ставот 2 зборовите ,,три месеци” се за-
менуваат со зборовите ,,еден месец”.  

 
Член 3 

Членот 6 се менува и гласи: 
„Приемот на студентите во домовите се врши спо-

ред: 
- успех во учењето, односно успех остварен во те-

кот на студирањето, 
- семејно-материјалната положба на студентот и 
- редовноста во студирањето за студенти од втора и 

повисоките години.“ 
 

Член 4 
Во член 9 ставот 2 се менува и гласи: 
„По основ на успехот остварен во текот на студира-

њето, бодовите се добиваат врз основа  на следната 
формула: Максимални бодови од остварен успех = 
Просечен успех X 7.“ 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За студентите од член 8 од овој правилник по ос-

нов на успехот од дипломата за завршено средно обра-
зование бодовите се добиваат врз основа  на следната 
формула: Максимални бодови од остварен успех = 
Просечен успех X 14.“ 

Ставот 3 станува став 4. 
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Член 5 
Во член 10 ставот 4 се менува и гласи: 
„По основ на успехот остварен во текот на студира-

њето, бодовите се добиваат врз основа  на следната 
формула: Максимални бодови од остварен успех = 
Просечен успех X 5.“ 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„За студентите од член 8 од овој правилник по ос-

нов на успехот од дипломата за завршено средно обра-
зование бодовите се добиваат врз основа  на следната 
формула: Максимални бодови од остварен успех = 
Просечен успех X 10.“ 

 
Член 6 

Во член 11 ставот 2 се менува и гласи: 
„По основ на успехот остварен во текот на студира-

њето, бодовите се добиваат врз основа  на следната 
формула: Максимални бодови од остварен успех = 
Просечен успех X 10.“ 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За студентите од член 8 од овој правилник по ос-

нов на успехот од дипломата за завршено средно обра-
зование бодовите се добиваат врз основа  на следната 
формула: Максимални бодови од остварен успех = 
Просечен успех X 20.“ 

 
Член 7 

Во член 12 ставот 2 се се менува и гласи: 
„По основ на успехот остварен во текот на студира-

њето, бодовите се добиваат врз основа  на следната 
формула: Максимални бодови од остварен успех = 
Просечен успех X 4.“ 

По ставот 3 се додаваат два  нови става 4 и 5, кои 
гласи: 

„Студентите од член 8 од овој правилник добиваат 
до 100 бода, при што до 50 бода добиваат за семејно-
материјалната положба и до 50 бода по основ на успе-
хот од дипломата за завршено средно образование. 

„За студентите од член 8 од овој правилник по ос-
нов на успехот од дипломата за завршено средно обра-
зование бодовите се добиваат врз основа  на следната 
формула: Максимални бодови од остварен успех = 
Просечен успех X 10.“ 

Ставовите  4  и 5 стануваат  ставови 6 и 7.  
 

Член 8 
Членот 13 се брише. 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 20-10169/1 Министер 

11 јули 2016 година за образование и наука, 
Скопје Пиштар Лутфиу, с.р. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

3226. 
Врз основа на член 20 став (8) од Законот за аудио-

визуелните добра („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 103/08, 47/11, 51/11, 154/15 и 39/16), ми-
нистерот за култура, донесe 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА, ВИДОТ И ФОРМАТОТ НА 
МАТЕРИЈАЛИТЕ КОИ СЕ ДОСТАВУВААТ ДО КИНО-
ТЕКАТА НА МАКЕДОНИЈА КАКО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 

ПРИМЕРОК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат содржината, ви-

дот и форматот на материјалите кои се доставуваат до 
Кинотеката на Македонија како задолжителен приме-
рок. 

 
Член 2 

Од страна на продуцентот на аудиовизуелно добро 
(долгометражен филм) финансиранo со средства од Бу-
џетот на Република Македонија во износ поголем од 
50% од неговата вкупна вредност, односно копроду-
центот од Република Македонија на аудиовизуелно 
добро (долгометражен филм) коe е македонска мнозин-
ска копродукција, веднаш по реализацијата на аудио-
визуелното добро (долгометражен филм) до Кинотека-
та на Македонија се доставуваат неговата финална вер-
зија и изворните материјали во следниов формат и сод-
ржина: 

1. Mагнетни ленти за чување податоци (LTO - 
Linear Tape-Open) од последните две генерации, фор-
матирани и запишани со систем на податоци кои се за-
пишуваат на магнетни ленти (LTFS -Linear Tape File 
System): 

a) Папка_1 
Филм - ДЦП (некодирано ДЦП - збир на дигитални 

фајлови за прикажување во дигитално кино  - DCP - 
Digital Cinema Package). 

ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото ки-
рилско писмо и на англиски јазик. 

б) Папка_2 
Трејлер - ДЦП (некодирано ДЦП, краток филм за 

промоција, рекламирање на филмот). 
ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото ки-

рилско писмо и на англиски јазик. 
в) Папка_3 
Дигитален мастер позитив на целиот филм и на 

трејлерот за понатамошно користење (Intermediate) 
H.264 1080P Rec709 или Apple Prores 1080P Rec709 или 
mjpg2000 1080P Rec709. 

г) Папка_4 
Архивски материјали, сите формати неопходни за 

изработка на ДЦП за прикажување во дигитално кино - 
DCDM (Digital Cinema Distribution Master): 

Папка слика 
Карактеристики на сликата: - TIFF 16 bit некомпре-

сирана 
Модел на боја (Color space): - XYZ 
 
Резолуција (формат): - Рамен (Flat) (1998x1080 

или 3996x2160), 1.85:1 
 - Издолжен (Scope) 

(2048x858 или 4096x1716), 
2.39:1 

 - Полн (Full) (2048x1080 или 
4096x2160) 1.9:1 

 - ХДТВ (1920x1080 или 
3840x2160), 16:9  

      
Папка звук 
Карактеристики на звукот: 
Некомпресирани аудиофајлови, 24 Bit, 48 kHz. 

Mono WAV  
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(секој канал во посебен фајл, пр. 5+1 во 6 засебни 
монофајлови). 

Папка титлови 
Тип на фајловите: Font, XML-титлови  или PNG-

титлови или SRT-титлови. 
д) Папка_5 
Изворни материјали (Surce) - материјали во изворен 

формат настанати за време на продукцијата. 
Слика и тон. 
ѓ) Папка_6 
Останати материјали: EDL.AFL.XML, сценарио, 

скрипти, книга на снимање и друго. 
е) Папка_7 
Пропаганден материјал: фотографии од снимање, 

плакати, летоци и друго. 
2. 2,5“ внатрешни тврди дискови (форматирани во 

фајлови или слики препознатливи за различни опера-
тивни системи - Ntfs-New Technology File System): 

a) Папка_1 
Филм - ДЦП (некодирано ДЦП). 
ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото ки-

рилско писмо и на англиски јазик. 
б) Папка_2 
Трејлер - ДЦП (некодирано ДЦП, краток филм за 

промоција, рекламирање на филмот). 
ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото ки-

рилско писмо и на англиски јазик. 
в) Папка_3 
Дигитален мастер позитив на целиот филм и на 

трејлерот за понатамошно користење (intermediate) 
H.264 1080P Rec709 или Apple Prores 1080P Rec709 или 
mjpg2000 1080P Rec709. 

 
Член 3 

Од страна на продуцентот на аудиовизуелно добро 
(долгометражен филм) финансирано со средства од Бу-
џетот на Република Македонија во износ помал од 50% 
од неговата вкупна вредност, веднаш по реализацијата 
на аудиовизуелното добро (долгометражен филм) до 
Кинотеката на Македонија се доставуваат неговата фи-
нална верзија и изворните материјали во следниов фор-
мат и содржина: 

1. Магнетни ленти за чување податоци од послед-
ните две генерации форматирани LTO (Linear Tape-
Open) и запишани со систем на податоци кои се запи-
шуваат на магнетни ленти - LTFS (Linear Tape File 
System): 

а) Папка_1 
Филм - ДЦП (некодирано ДЦП). 
ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото ки-

рилско писмо и на англиски јазик. 
б) Папка_2 
Трејлер - ДЦП (некодирано ДЦП, краток филм за 

промоција, рекламирање на филмот). 
ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото ки-

рилско писмо и на англиски јазик. 
в) Папка_3 
Дигитален мастер позитив на целиот филм и на 

трејлерот за понатамошно користење (intermediate) 
H.264 1080P Rec709 или Apple Prores 1080P Rec709 или 
mjpg2000 1080P Rec709. 

г) Папка_4 
Архивски материјали, сите формати неопходни за 

изработка на ДЦП за прикажување во дигитално кино 
– (DCDM - Digital Cinema Distribution Master): 

Папка слика 

Карактеристики на сликата: - TIFF 16 бита, неком-
пресирана 

Модел на боја (Color space): - XYZ 
 
Резолуција (формат): - Рамен (Flat) (1998x1080 или 

3996x2160), 1.85:1 
 - Издолжен (Scope) (2048x858 

или 4096x1716), 2.39:1 
 - Полн (Full) (2048x1080 или 

4096x2160) 1.9:1 
 - ХДТВ (1920x1080 или 

3840x2160), 16:9 
 
 Папка звук 
Карактеристики на звукот: 
Некомпресирани аудиофајлови, 24 Bit, 48 kHz. 

Mono WAV  
(секој канал во посебен фајл, пр. 5+1 во 6 засебни 

монофајлови). 
Папка титлови 
Тип на фајловите: Font, XML-титлови или PNG-

титлови или SRT-титлови. 
д) Папка_6 
Останати материјали: EDL.AFL.XML, сценарио, 

книга на снимање и друго. 
ѓ) Папка_7 
Пропаганден материјал: фотографии од снимање, 

плакати, летоци и друго. 
2. 2,5“ внатрешни тврди дискови (форматирани во 

Ntfs) 
a) Папка_1 
Филм - ДЦП (некодирано ДЦП). 
ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото ки-

рилско писмо и на англиски јазик. 
б) Папка_2 
Трејлер - ДЦП (некодирано ДЦП, краток филм за 

промоција, рекламирање на филмот). 
ДЦП со титлови на македонски јазик и неговото ки-

рилско писмо и на англиски јазик. 
в) Папка_3 
Дигитален мастер позитив на целиот филм и на 

трејлерот за понатамошно користење на телевизија и 
мултимедија (intermediate) H.264 1080P Rec709 или 
Apple Prores 1080P Rec709 или mjpg2000 1080P Rec709. 

 
Член 4 

Од страна на продуцентот на аудиовизуелно добро 
(краткометражен, краток документарен, анимиран, ек-
спериментален и алтернативен филм) веднаш по реали-
зацијата на аудиовизуелното добро (краткометражен, 
краток документарен, анимиран, експериментален и 
алтернативен филм) до Кинотеката на Македонија се 
доставуваат неговата финална верзија - и изворните 
материјали на LTO-ленти (од последните две генера-
ции форматирани и запишани со LTFS) или на 2,5“ 
внатрешни тврди дискови (форматирани во Ntfs) во 
формат и содржина од членот 2 од овој правилник. 

 
Член  5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 52-2337/11  

7 јули 2016 година Министер за култура, 
Скопје д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3227. 
Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та 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 1.6.2016 година се става во примена базата 

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

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

Ова Решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
  Бр. 0916-10450/1  
1 јули 2016 година  Директор, 
           Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

3228. 
Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та 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 3.6.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Битола-3, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Битола-3 престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Битола-3. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
  Бр. 0916-10650/1  
3 јули 2016 година  Директор, 
           Скопје Славче Трпески, с.р. 

3229. 
Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та 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 3.6.2016 година се става во примена базата 

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

Ова Решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
  Бр. 0916-10651/1  
3 јули 2016 година Директор, 
           Скопје Славче Трпески, с.р. 
 

 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3230. 
Врз основа на член 161 од  Законот на пензиското и 

инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 
44/14, 97/14, 160/14 и 188/14), член 8 од Уредбата за 
канцелариско и архивско работење („Службен весник 
на РМ“ бр.1/2014), в.д директорот на Фондот на пен-
зиското и архивското работење го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Член 1 

Да се воспостави Уписник за водење евиденција на 
обврзници за кои Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, изготвува решенија за 
задолжување со придонес. 

 
Член 2 

Содржината на Уписникот е дадена во прилог кој е 
составен дел на решението. 

 
Член 3 

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

 
Бр.03-3593/1  

8 јули 2016 година в.д Директор, 
Скопје Шаип Зенели, с.р. 
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