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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4494. 
Врз основа на член 77 став (1) од Законот за жи-

вотната средина („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 

48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187, 13, 42/14, 

44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 го-

дина, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ЗА КРИТЕРИУМИ-

ТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ УТВРДУВА ПОТРЕ-

БАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА(
*
) 

 

Член 1 

Во Уредбата за определување на проектите и за 

критериумите врз основа на кои се утврдува потребата 

за спроведување на постапката за оцена на влијанијата 

врз животната средина („Службен весник на Република 

Македонија“бр.74/05, 109/09 и 164/12) во Прилогот I во 

точката 11 бројот „10.000“ се заменува со бројот 

„40.000“. 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-7539/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

                            
() Оваа Уредба се усогласува со Директивата бр. 2011/92/EУ на 
Европскиот парламент и на Советотод 13 Декември 2011 година  
за оцена на ефектите од одредени јавни и приватни проекти на 
животната средина, CELEX бр.32011L0092. 

4495. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царин-

ската тарифа („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 

93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 го-

дина, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-

ТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТО-

КИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГ-

ЛАСНО СО  РЕГУЛАТИВИТЕ  НА  ЕВРОПСКАТА  

КОМИСИЈА(
*
) 

  

Член 1 

Во Уредбата за распоредувањето на одредени сто-

ки во Комбинираната номенклатура согласно со регу-

лативите на Европската комисија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 

157/14, 17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16 и 

133/16), во членот 1, во ставот (2) по бројот „341“ 

сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 

342, се додаваат 12 нови Прилози 343, 344, 345, 346, 

347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 и 354, кои се составен 

дел на оваа уредба. 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр.42-7698/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

 
                            
() Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на 

Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во 
Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32016R0613, 

32016R0614, 32016R0615, 32016R0663, 32016R0664, 32016R0665, 

32016R0666, 32016R0933, 32016R0934, 32016R0935, 32016R0936, 
32016R0996. 
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4496. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 

за КО Гостивар-1 на ул. ,,Илинденска,“ бр.202 и тоа: 

- зграда 2, влез 1,  кат приземје, број на посебен дел 

од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, наме-

на на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површи-

на од 26 м2 и 

- зграда 6, влез 1, кат приземје, број на посебен дел 

од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, наме-

на на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површи-

на од 18 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности. 

           

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4177/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

__________ 

4497. 

Врз основа на член 99 став (9) од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија” 

бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 

199/14, 146/15 и 31/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕКТ 

Г.П. 3.9 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ  ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување продажни цени за објект Г.П. 3.9 Реонски 

Центар Аеродром во Скопје бр.02-12615/8-2 од 

29.9.2016 година, донесена од Одборот на директори 

на Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-

ње за Републиката - Скопје. 

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

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

 
Бр. 42-7597/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 
__________ 

4498. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.11.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОTO 
ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА  ИМОТНО - ПРАВНИ 

РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на трајно користење на недвижни ствари на Ми-
нистерството за финансии - Управа за имотно - правни 
работи  бр.42-10660/1 од 28 октомври 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
190/2015). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 42-7653/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 
__________ 

4499. 
Врз основа на член  25 став 3 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија”, бр. 
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  
23/13,  187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
1.11.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА  
СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 
одлука за дополнување на Статутот на Националната 
установа Музеј на современата уметност - Скопје,    
бр.02-414/6 од 6.9.2016 година, донесена на седницата 
на Управниот одбор, одржана на 22.7.2016 година. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.42-7656/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

________ 

4500. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА 

 - ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движната ствар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движнната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Клиничка болница - Штип. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Клиничка 

болница - Штип, 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.42-7717/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

4501. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА -  

КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движната ствар: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Општа болница - Кавадарци. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ница - Кавадарци, 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. 42-7718/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

__________ 

4502. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – 

КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движната ствар: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Општа болница - Куманово. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ница - 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.42-7721/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

________ 

4503. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар  која се наоѓа на КП бр. 14281 во КО 

Куманово, на ул. „Доне Божинов“ бр. 24 и тоа зграда 1, 

намена на зграда и друг објект Б4-6, влез 1, кат –ПР, 

намена на посебен/заеднички дел од зграда - ДП, со 

внатрешна површина од 36 м2, во корист на Република 

Македонија во Катастарот на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-7788/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

________ 

4504. 

Врз основа на член 9-а став 1 од Законот за регис-

трирање на готовински плаќања („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 

126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 

188/13, 115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

1.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-

ДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИН-

ТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРА-

ВУВАЊЕ  НА ВРШИТЕЛИТЕ НА АВТО-ТАКСИ  

ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за ослободување од обврска за корис-

тење на интегриран автоматски систем за управување 

на вршителите на авто-такси превоз на патници 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15 

и 208/15), во членот 2 зборовите: „31 декември 2016 го-

дина“ се заменуваат со зборовите: „1 јули 2017 го-

дина“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-7827/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

__________ 

4505. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КИНЕСКА 

ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА - ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Центар за кинеска традиционална медици-

на - Штип. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Центар за ки-

неска традиционална медицина - Штип, со кој се уре-

дуваат  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.42-7897/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

________ 

4506. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА –  

ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движната ствар: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Општа болница - Велес. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ница - 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.42-7899/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

________ 

4507. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на  Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на 

седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука, му престанува ко-

ристењето на движните ствари, со следните каракте-

ристики: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Град Скопје, за 

потребите на СУГС „Сарај“ Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Град Скопје,  со кој се уре-

дуваат 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. 42-8130/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

__________ 

4508. 

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15 153/15 и 190/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ЗДРУЖЕНИЕТО НА САМОХРАНИ  

РОДИТЕЛИ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 

недвижните ствари, кои се наоѓаат на улица „А.Димов-

ски“, на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, запишани во 

Имотен лист бр.48388, сопственост на Република Ма-

кедонија и тоа: 

- објект бр.5 влез 1, кат К1, број 1, намена на посе-

бен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 25 м2,  

- објект бр.5 влез 1, кат К1, број 1, намена на посе-

бен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 154 м2,  

- објект бр.5 влез 1, кат К2, број 1, намена на посе-

бен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 51 м2 и 

- објект бр.5 влез 1, кат К2, број 1, намена на по-

себен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 14 

м2. 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се 

даваат на времено користење за период од пет годи-

ни од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

без надомест на Здружението на самохрани родите-

ли - Скопје. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

одбрана и Здружението на самохрани родители - 

Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 

сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-8143/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

________ 

4509. 

Врз основа на член 23 од Законот за воената акаде-

мија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

83/09), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 1.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА 

КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВО-

ЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО 

АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на бројот на кандида-

тите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 

2016/2017 година, чие образование се финансира од 

Буџетот на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.99/16 и 168/16), во член 

1 во воведната реченица бројот „42“ се заменува со 

бројот „54“. 

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 

„-12 студенти-питомци како редовни студенти, со 

стекнати најмалку 120 ЕКТС на високообразовните 

институции од областа на техничките науки во Репуб-
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лика Македонија или на Воената академија „Генерал 

Михаило Апостолски“, за потребите на военото возду-

хопловство на Армијата на Република Македонија, кои 

успешно ќе ја поминат селекцијата на земја во Цента-

рот за обука на пилоти. 

Постојните алинеи 2 и 3 стануваат алинеи 3 и 4. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-8145/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

__________ 

4510. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на                      

12 октомври 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА НЕФРОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 

1.  Елвис Исмаили се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје, по-

ради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологи-

ја – Скопје, се именува Кадрије Салмани. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Број 24 – 8255/1 Заменик на претседателот 

12 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

________ 

4511. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 

97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 

61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на  7 октомври 2016 година, до-

несе  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА 

МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС 

„ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП 

 

1. Од должноста членoви на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално - финансиското работење на 

Јавното претпријатие за извршување на водостопански 

дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип, поради истек 

на мандатот, се разрешуваат: 

- Лазо Димчов и 

- Лидија Арсовска. 

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално - финансиското работење на Јавното прет-

пријатие за извршување на водостопански дејности ХС 

„Злетовица“ – Пробиштип, се именуваат:  

- Благој Делипетрев и 

- Тина Таскова Спасовска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 42-8322/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

4512. 

Врз основа на член 26 од Законот за управување со 

кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015 и 39/2016), Владата 

на Република Македонија на седницата одржана на 14 

октомври 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. ДИРЕКТОР НА  ЦЕНТАРОТ 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 

1. За вршител на должноста директор на Центарот 

за управување со кризи, се избира Агрон Буџаку. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-8340/1 Заменик на претседателот 

14 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4513. 

Врз основа на член 22 од Законот за рамномерен ре-

гионален развој („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 63/2007,187/2013, 43/2014 и 215/2015), Вла-

дата на Република Македонија на седницата одржана 

на 14 октомври 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА БИРО 

ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 

1. За вршител на должноста директор на Бирото за 

регионален развој, орган во состав на Министерството 

за локална самоуправа се именува Џемаил Ељмази, до-

сегашен директор на Бирото. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24–8341/1 Заменик на претседателот 

14 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

4514. 

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 

53/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.11.2016 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НA ЖИВОТНИТЕ ВО 2016 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за користење на средства за здравстве-

на заштита нa животните во 2016 година („Службен вес-

ник  на Република Македонија“ бр. 2/16 и 105/16) во де-

лот I во воведната реченица износот „151.000.000,00” се 

заменува со износот „281.000.000,00”. 

Во табелата во точката 1 износот „151.000.000,00” 

се заменува со износот „281.000.000,00”. 

 

II 

Во делот II во табелата во точката 1 износот 

„112.001.000,00” се заменува со износот „128.001.000,00”. 

Во  точката 3 износот „36.000.000,00” се заменува 

со износот  „150.000.000,00”. 

 

III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-7782/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

4515. 

Врз основа на член 16 ставовите 2 и  3 од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 

39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 

192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 1.11.2016 година донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО  ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРАНИ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за задолжително здравствено оси-

гурување на државјаните на Република Македонија кои 

не се задолжително здравствено осигурани за 2016 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

2/16) во точката 5 износот „2.438.000.000,00“ се заме-

нува со износот „2.440.000.000,00“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-7947/1 Заменик на претседателот 

1 ноември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

__________ 

4516. 

По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во текстот на Решението за разрешување 

и именување член на Управниот одбор на Јавното 

претпријатие за одржување и заштита на магистрални-

те и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – 

Скопје Бр. 24-8269/1 од 5 октомври 2016 година, обја-

вено во „Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 197/2016 направена е техничка грешка, поради што 

се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВА-

ЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОД-

РЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И 

РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ –  

СКОПЈЕ 

 

Во точка 2 од Решението наместо: 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претпри-

јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-

оналните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, се 

именува Куштрим Ахмети. 

Треба да стои: 
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2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-

оналните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, се 

именува Куштрим Ахмети. 

 

Бр. 24-8269/1  

5 октомври 2016 година Од Владата на Република 

Скопје Македонија 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

4517. 

Врз основа на член 10 ставови (6) и (11) од Законот 

за контрола на предметите од скапоцени метали 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 

22/07, 136/11, 164/13, 192/15 и 53/16) министерот за 

економија, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЗНАК НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 

И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ 

НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

НА ЗНАК НА ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и сод-

ржината на барањето за добивање на знак на произво-

дителот и формата, содржината како и начинот на во-

дење на регистарот за доделување на знак на произво-

дителот. 

 

Член 2 

Барањето за добивање на знак на производител, се 

поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 

формат. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Регистарот за доделување на знак на производите-

лот на предметите од скапоцени метали  (во натамош-

ниот текст:регистар) е во форма на книга во А3 формат 

која содржи евиденциски листови кој се нумерирани и 

меѓусебно поврзани. 

На предната страна на корицата на книгата од 

ставот (1) на овој член е втиснат грбот на Република 

Македонија, а под него со големи букви се впишани 

следните натписи: „Министерство за економија“ до-

дека на средината стои назив „Регистар на ознаки и 

потекло“. 

Евидентните листови од регистарот ги содржат 

следните податоци: 

- реден број; 

- подносител на барањето (правно лице или врши-

тел на занаетчиска дејност); 

- адреса на деловното седиште на подносителот 

(место,улица и број); 

- адреса на просторијата/те каде се врши производ-

ството; 

- број и датум на регистрирана дејност; 

- број и датум на решението издадено од Бирото за 

метрологија; 

- доделен знак за производител; 

- број на матрица; 

- земен отисок со број на плоча и број на поле и 

- забелешка. 

Формата и содржината на регистарот се дадени во 

Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Регистарот се води во пишана форма. 

 

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за обрасците 

на барањето за добивање на знак за производител на 

предмети од скапоцени метали, решението за знак за 

производител, регистар за знак за производител и 

начинот на водење на регистар за знак на производи-

тел („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/07).   

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ . 

 

Бр. 25-3146/3  

26 октомври 2016 годинa Министер за економија, 

Скопје Дритон Кучи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

4518. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ СОДРЖАТ 

НА НАДВОРЕШНОТО И КОНТАКТНОТО ПАКУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТЕ, КАКО И СЛУЧАИТЕ 

КОГА МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НАЛЕПНИЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за податоците што се содржат на надворешното и кон-

тактното пакување на лековите, како и случаите кога може да се користи налепница („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 29/09). 

 

Член 2 

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

ка Македонија“. 

 

               Бр. 17-9017/1  

     31 октомври 2016 година Министер за здравство, 

                  Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

4519. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4520. 
Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16),  Советот на На-

родната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КНИЖНИ ПАРИ 

ВО АПОЕНИ ОД 200 И 2000 ДЕНАРИ 

 

1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек книжни пари 

во апоени од 200 и 2000 денари со ознака на печатење 

„НОЕМВРИ 2016 година“ и со белези утврдени во Од-

луката за издавање и основни белези на книжните пари 

во апоени од 200 и 2000 денари („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 74/15), почнувајќи од 15 

декември 2016 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

О бр.02-15/XII-1/2016 Гувернер и претседавач 

3 ноември 2016 годинa на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

________ 

4521. 

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народ-

ната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КНИЖНИ ПАРИ 

ВО АПОЕН ОД 1000 ДЕНАРИ 

 

1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек книжни пари 

во апоен од 1000 денари со ознака на печатење „ДЕ-

КЕМВРИ 2016“ и со белези утврдени во Одлуката за 

издавање, апоенска структура и основни белези на 

книжни пари („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 45/96) и Одлуката за издавање и печатење на 

банкноти во апоени од 500 и 1000 денари со изменети 

белези („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 46/03), почнувајќи од 15 јануари 2017 година. 

2. Со пуштањето во оптек на книжните пари од точ-

ка 1 на оваа одлука во готовинскиот платен промет на 

Република Македонија во важност ќе бидат, паралелно 

и книжните пари во апоен од 1000 денари издадени 

според Одлуката за издавање, апоенска структура и ос-

новни белези на книжни пари („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 45/96) и Одлуката за издава-

ње и печатење на банкноти во апоени од 500 и 1000 де-

нари со изменети белези („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 46/03).  

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

О бр.02-15/XII-2/2016 Гувернер и претседавач 

3 ноември 2016 годинa на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

________ 

4522. 

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народ-

ната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ БЕЛЕЗИ НА 

КОВАНИТЕ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 2 ДЕНАРИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат основните белези 

на кованите пари во апоен од 2 денари, што ги издава 

Народната банка на Република Македонија. 

2. Кованите пари во апоен од 2 денари се изработу-

ваат од челик обложен со два слоја, од кои првиот слој 

е изработен од бакар, а вториот од легура на бакар и 

цинк. 

3. Кованите пари во апоен од 2 денари се изработу-

ваат со пречник од 25,50 мм, дебелина од 1,80 мм и те-

жина од 6,20 грама. 

За секоја кована пара е дозволено отстапување од 

0,05 мм над или под пречникот утврден во став 1 на 

овој член, 0,08 мм над или под дебелината утврдена во 

став 1 на овој член, а за тежината е дозволено отстапу-

вање до 0,40 грама над или под тежината утврдена во 

став 1 на овој член. 

Рабовите на кованите пари се мазни. 

4. Кованите пари во апоен од 2 денари се со следни-

ве белези: 

- на предната страна (аверс): во средината со бројка 

е испишан бројот „2“, а под него полукружно е испи-

шан зборот „ДЕНАРИ“. Во горната половина на па-

рата, полукружно се прикажани шеснаесет зраци во че-

тириаголна форма. Бројот „2“ лежи на зраците.  

- на задната страна (реверс): во средината е грави-

рана охридска пастрмка, а околу неа во кружна форма 

е испишано „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Во дол-

ниот дел полукружно е испишана годината на ковање 

„2017“. 
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5. Кованите пари во апоен од 2 денари издадени 

согласно со Одлуката за издавање, апоенска структура 

и основните белези на кованите и книжни пари 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

25/93) остануваат и понатаму во оптек. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

  

О бр.02-15/XII-3/2016 Гувернер и претседавач 

3 ноември 2016 годинa на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

________ 

4523. 

Врз основа на член 27 и 47 став 1 точка 6 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народ-

ната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА КНИЖНИТЕ 

ПАРИ ВО АПОЕН ОД 5.000 ДЕНАРИ 

 

1. Книжните пари во апоен од 5.000 денари (изда-

ние I/96), коишто се во оптек од 8 септември 1996 го-

дина, се повлекуваат од оптек, со бесплатно издавање 

други книжни и ковани пари во еквивалентен износ. 

2. Книжните пари од став 1 на оваа одлука преста-

нуваат да бидат законско средство за плаќање сметано 

од 15 декември 2016 година. 

3. Книжните пари од став 1 на оваа одлука ќе бидат 

заменувани од 15 декември 2016 година до 28 февруа-

ри 2017 година. 

Замената ќе се врши од страна на банките основани 

во Република Македонија. 

4. Од 1 март 2017 година, замената на книжните па-

ри од став 1 на оваа одлука ќе се врши од страна на На-

родната банка на Република Македонија. 

5.  Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, a ќе се применува од 15 декември 2016 

година. 

 

О бр.02-15/XII-4/2016 Гувернер и претседавач 

3 ноември 2016 годинa на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

________ 

4524. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16) и член 12 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за банките („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 190/16), Советот 

на Народната банка на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛО-

ГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕТО-ДОЛЖНИК НА 

БАНКА 

 

1. Со оваа одлука се укинува Одлуката за методоло-

гијата за утврдување нето-должник на банка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 134/07 и 

1/12).  

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

О бр.02-15/XII-5/2016 Гувернер и претседавач 

3 ноември 2016 годинa на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4525. 

Врз основа на член 11, став (1), алинеја 4 од Зако-

нот за катастар на недвижности („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014, 115/2014, 

116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), 

Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-

ности на седницата одржана на 7.10.2016 година, до-

несе 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖ-

НОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

Предметот, видовите, обемот на работа и начинот 

на спроведување на оваа програма се со цел Агенцијата 

за катастар на недвижности (во понатамошниот текст 

АКН) да ги реализира приоритетот и целите утврдени 

во Стратешкиот план за период 2017- 2019 година, за 

поголема сервисна ориентираност кон корисниците, 

креирање на ефикасен, сигурен и безбеден дигитален 

Геодетско-катастарски информациски систем (во пона-

тамошниот текст ГКИС) и воспоставување ефективни 

и ефикасни процеси преку зајакнување на институцио-

налните капацитети. 

Во текот на 2017 година, активностите на АКН ќе 

бидат во насока на реализација на следниве актив-

ности:  

1. Одржување на катастарот на недвижности и ка-

тастарот на инфраструктурни објекти;  

2. Институционален развој на АКН; 
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3. Проширување на базата на податоци на  катаста-

рот на недвижности со нови функционалности; 

4. Стандардизација на податоци согласно со дирек-

тивата INSPIRE и со Годишната програма за НИПП за 

2017 година; 

5. Геодетска референтна инфраструктура и изработ-

ка на топографски карти и 

6. Меѓународна соработка и обуки. 

 

1. Одржување на катастарот на недвижности  

и катастарот на инфраструктурни објекти 

 

Одржувањето на катастарот на недвижности во 

2017 година ќе се врши во Центарот за катастар на нед-

вижности-Скопје, седумте сектори за катастар на нед-

вижности и во одделенијата за катастар на недвижнос-

ти во РМ. Одржувањето опфаќа запишување промени, 

исправка на грешки, ажурирање по службена должност 

и ажурирање по пријава на странка во катастарот на 

недвижности. 

Имплементираниот систем „е-кат“ дава можности 

за редовно следење на изведбата над работењето на од-

деленијата за катастар на недвижности и следење на 

реализацијата на поставените стандарди за постапува-

ње по предметите во роковите утврдени со Законот за 

катастар на недвижности (во понатамошниот  текст За-

кон за КН).  

Со воведувањето на апликацијата „е-шалтер“ АКН 

овозможи побрза и поефикасна комуникација со про-

фесионалните корисници.  

Во текот на 2017 година АКН ќе продолжи со вос-

тановувањето на катастарот на инфраструктурни објек-

ти (во понатамошниот  текст ИО) , кој опфаќа: запишу-

вање на правата на ИО, eвидентирање на ИО, предбе-

лежување на ИО, како и одржување на ИО. Системот е 

функционален за сите типови инфраструктурни објек-

ти и тие се класифицирани во следните типови на ос-

новната класификација која опфаќа: 

- Сообраќајна инфраструктура, 

- Водоводна инфраструктура (примарна и секундар-

на мрежа), 

- Канализациона инфраструктура, 

- Енергетска инфраструктура, 

- Електронско- комуникациска инфраструктура,  

- Друг вид на инфраструктура. 

Во тек е легализацијата на инфраструктурните об-

јекти, и согласно со измената на Законот за КН, со која 

имателите на ИО имаат обврска најдоцна до 24.04.2017 

година  да поднесат пријава за запишување на 40% од 

инфраструктурните објекти со кои располагаат, се пла-

нира тие да бидат запишани во катастарот на инфрас-

труктурни објекти. 

Имајќи ја предвид важноста дека сите постојни ИО 

кои се во државна односно општинска сопственост тре-

ба да бидат запишани во катастарот на ИО, потребно е 

да се изврши премер на целокупната инфраструктура 

што е во државна односно општинска сопственост. 

Во текот на 2017 година, согласно со законските 

обврски АКН ќе продолжи со предбележување на сите 

ИО за кои се издадени одобренија за градење. 

АКН ќе продолжи со медиумска кампања во насока 

на подигање на свеста на имателите на инфраструктур-

ните објекти за законската обврска за запишување/еви-

дентирање на ИО, како и подигање на јавната свест на 

граѓаните за значењето на ИО. 

Во континуитет ќе се продолжи со обуки на овлас-

тените геодети за изработка на „квалитетни“ геодетски 

елаборати за запишување/евидентирање на инфрас-

труктурните објекти. 

 

1.1. Одржување и надградба на дистрибутивен 

систем на АКН (OSSP) 

 

Дистрибутивниот систем и гео-портал за дисемина-

ција на податоци и сервиси (ОССП) обезбедува пода-

тоци, информации и услуги – сервиси за јавни и профе-

сионални корисници (домашни корисници на АКН, ге-

одетски фирми, нотари, итн.). Преку овој систем АКН 

нуди приспособено решение на едношалтерски систем 

– портал преку кој се нудат информации, податоци и 

сервиси од катастарот на недвижности преку интегри-

рано решение со електронскиот катастар (еКАТ) како и 

податоци од геодетско-катастарскиот информациски 

систем (ГКИС). Целта на овој систем е да се поеднос-

тави и забрза пристапот и протокот на информации и 

податоци до сите корисници. Во текот на 2017 година 

се планира превентивно и адаптивно одржување на 

овој систем. Ќе се додаваат нови тематски слоеви и 

можности за приспособени анализи на геопросторните 

податоци со кои располага АКН. 

 

1.2. Подобрување на квалитетот на податоците 

на катастарот на недвижностите 

 

Кога станува збор за квалитетот на податоците, тре-

ба да се има и во предвид постојната не стандардизира-

на структура на записите/податоците содржани во ка-

тастарот на недвижности. 

Со програмата треба да се подобри квалитетот на  

податоците од семантички аспект што треба да опфати 

стандардизација на записите во катастарот на недвиж-

ности во делот на лични и адресни податоци. Подобру-

вањето на личните податоци на титуларот-Лист А мо-

же да се оствари преку електронско поврзување на 

АКН со Управата за матична евиденција/МВР за фи-

зичките лица и Централниот регистар за правните 

лица.  

АКН за 2017 година планира да направи анализа на 

поединечни типови на грешки и систематски да прис-

тапи кон исправката во рамките на надлежностите на 

секое од одделенијата за КН во РМ. Со ова очекуваме 
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одредени типови семантички грешки да се исправат со 

помош на податоците од другите институции како што 

се ЦРМ, УВМК и МВР кои преку електронски сервиси 

се планира да се поврзат во електронски катастар. 

 

1.3. Превентивно и адаптивно одржување на 

електронскиот катастар и електронскиот шалтер на 

АКН 

 

Електронскиот катастар е основен бизнис - систем 

за вработените на АКН преку кој се одржува катаста-

рот на недвижности и се издаваат податоци и доку-

менти од истиот. Електронскиот шалтер е систем за 

професионалните корисници на АКН (нотари, приват-

ни геодетски фирми, општини, извршители, процени-

тели и други државни органи) преку кој доставуваат 

електронски пријави за промени во катастарот на нед-

вижности и се добиваат податоци и документи. Овие 

два системи континуирано ќе се одржуваат во 2017 

година со цел успешно да одговорат на поднесените 

барања и пријави од страна на граѓаните и бизнис - 

заедницата. 

И во текот на 2017 година продолжува процесот на 

дигитализација на катастарските планови. 

АКН и во текот на 2017 година ќе ги извршува по 

службена должност следниве геодетски работи: 

- Изготвување геодетски елаборати од премерот за 

примателите на социјална и постојана парична помош 

и на лицата со ниски бруто-примања до 168.000,00 де-

нари годишно во постапката на утврдување правен ста-

тус на бесправно изградени објекти; 

- Премерот во функција на запишување недвижнос-

ти кои се сопственост на Република Македонија; 

- Канцелариски геодетски работи за посебни на-

мени; 

- Премер и одржување на државната граница; 

- Геодетски работи за посебни намени поврзани со 

ажурирање на геодетски подлоги за планирање на 

просторот предвидено со Годишната програма за фи-

нансирање на изработката на урбанистичките планови, 

регулационите планови на генералните урбанистички 

планови, урбанистичко-планската документација и ур-

банистичко-проектната документација;  

- Премерот во функција на ажурирање на податоци-

те за недвижностите по службена должност;  

- Изготвување геодетски елаборати за утврдување 

правен статус на бесправни објекти за субјекти во сте-

чај;   

- Постапување по барања на Комитетот за градежна 

експанзија и развој.  

Во текот на 2017 година се планираат измени на За-

конот за КН со цел ажурирање на податоците од пре-

мерот. 

Согласно со Законот за КН, АКН врши континуира-

на контрола на работата на 29 одделенија за катастар 

на недвижности и Центарот за катастар на недвижнос-

ти - Скопје, како и надзор на работењето на 147 при-

ватни геодетски фирми. Контролата се спроведува во 

согласност со Годишната програма за вршење кон-

трола, а  може да се реализира и  ад  хок контрола врз 

основа на пријави, потребите и проценките од страна 

на АКН и Секторот за контрола и надзор.  

Секторот за контрола  и надзор тековно постапува и 

по пристигнатите претставки и предлози кои се доста-

вени од страна на правни и физички лица, а согласно 

со Законот за претставки и предлози, бројот на годиш-

но ниво изнесува околу 1000 претставки. 

Исто така, во рамките на своите активности Секто-

рот за контрола и надзор  континуирано  ја спроведува 

кампањата „Отворено со Катастарот“ во сите подрачни 

одделенија и АКН-ЦКН Скопје кои вршат прием на 

странки, компании  и приватни геодетки работи и врз 

основа на изложените проблеми  предлагаат соодветни 

решенија и им се даваат насоки како на странките, така 

и на вработените за надминување на  посочените проб-

леми.   

 

Во следнава табела се дадени активностите за ос-

тварување на овие приоритети во 2017 година: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведените активности ќе се финансираат од обез-

бедени средства од самофинансирање, програма 20– 

Катастар на недвижности  
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2. Институционален развој 

 

Во насока на обезбедување ефикасни и соодветни 

услуги за потребите и барањата на јавноста и професи-

оналната заедница, неопходно е да се осигура институ-

ционален развој и поддршка во градењето на капаците-

тите во АКН. 

Со цел понатамошен развој на ГИС-порталот, АКН 

го разви дистрибутивниот систем кој обезбедува лесен 

веб-пристап до сите катастарски, геодетски, картограф-

ски и други геопросторни податоци и сервиси за про-

фесионалните корисници но и пошироката јавност. 

АКН во 2017 година ќе спроведе серија обуки за про-

фесионалните корисници, но и за пошироката јавност 

со цел запознавање со можностите и функционалнос-

тите на дистрибутивнит систем кои за првпат се вове-

дуваат во АКН. 

Целта е да се поттикне поголема употреба на геоп-

росторните информации, како што се дигиталните ка-

тастарски планови, ортофото и топографските подато-

ци и тие да станат лесно достапни, за да се овозможи 

поголема ефикасност и транспарентност на јавните ус-

луги. 

За 2017 година, планирани се следните активности: 

- Спроведување обуки за професионалните корис-

ници и маркетинг кампања за да се зголеми бројот на 

корисници на дистрибутивниот систем и 

- Креирање, тестирање и пуштање во употреба на 

нови сервиси за размена на просторни податоци (WMS, 

WFS) согласно со барањата и потребите на одредени 

типови корисници. 

 

2.1.Воспоставување и управување со Графички-

от регистар за градежно земјиште 

 

Воспоставен е Графичкиот регистар за градежно 

земјиште со кој е направена  стандардизација на урба-

нистичките планови во ГИС формат, што е предуслов 

да се овозможи  преглед на целокупната урбанистичко 

- планска документација за целата територија на Репуб-

лика Македонија, како и издавање Извод од урбанис-

тички план за граѓаните и компаниите веднаш на шал-

тер или преку е-шалтер како и брзо запишување на гра-

дежното земјиште во катастарот на недвижности.  

Со формирањето на Регистарот на градежно зем-

јиште и поврзување со дигиталните катастарски пла-

нови, ќе се знае, и тоа: колку има градежно земјиште 

во Република Македонија, кое е изградено а кое не е 

изградено, во чија сопственост е земјиштето итн. Гра-

фичкиот регистар за градежно земјиште во комбинаци-

ја со другите просторни податоци овозможува многу 

подобро планирање на просторот и заштита на живот-

ната средина во Република Македонија. 

АКН планира системот да го надгради со функцио-

налности за изработка на дигитални геодетски елабора-

ти за нумерички податоци. Системот ќе биде надграден 

со модул за приватните геодетски фирми и АКН кои 

изработуваат eлаборати за ажурирана геодетска подло-

га со што ќе се овозможи на планерите директен увид 

во ажурираната подлога и податоците од катастарот на 

недвижности во фазата на изработка на урбанистички-

от план и урбанистичко планската документација. 

Се планира поврзување на системот на Графичкиот 

регистар за градежно земјиште со катастарот на нед-

вижности за поефикасно спроведување на промените 

во културите на парцелита по основ на усвоен урбанис-

тички план и урбанистичко планските документации. 

Податоците од ГРГЗ ќе бидат достапни за јавен увид 

преку дистрибутивниот систем на АКН. 

 

2.2. Воспоставување Адресен регистар  

 

Врз основа на законската обврска за воспоставува-

ње и управување со Графичкиот регистар на улици и 

куќни броеви, АКН ја презеде одговорноста за вос-

поставување централизирана база на адресни пода-

тоци. Имено, усвоен е Акциски план за воспоставување 

Адресен регистар на Република Македонија со кој се 

дефинирани активностите и се идентификувани над-

лежните институции за воспоставувањето на овој ре-

гистар.   

Предвидени се измени на законските и подзакон-

ските акти  кои ја регулираат оваа материја, бизнис 

анализа, изработка на софтверско решение (база на по-

датоци и ГИС инфраструктура, изработка на веб-апли-

кација за работа со адресни податоци), теренска посета 

за прибирање и анализа на податоци за три пилот насе-

лени места со кои ќе бидат опфатени  специфични слу-

чаи (трговски центар, индустриска зона и објекти кои 

се наоѓаат покрај магистрални патишта и автопатишта) 

и изработка на мобилна/таблет апликација за полесно 

прибирање податоци од терен. 

Адресниот регистар ќе се заснова на податоците од 

катастарот на недвижности и ќе биде поврзан со Регис-

тарот на просторни единици заради идентификување 

на улиците  во рамките на населеното место,  односно 

во рамките на административните единици. На тој на-

чин заинтересираните субјекти ќе ги добиваат на брз и 

ефикасен начин информациите во врска со катастар-

ските парцели, улиците и куќните броеви по електрон-

ски пат од страна на АКН. 

Во текот на 2017 година, планирани се следните ак-

тивности: 

- измена на законски регулативи во насока на вос-

поставување и имплементација на Адресниот регистар  

и донесување подзаконски акти; 

- стандардизација на податоците од РПЕ; 

- пилот-проект за воспоставување Адресен регистар 

за три населени места; 

- развој на софтверско решение за воспоставување 

на Адресниот регистар на територија на РМ. 
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- теренски активности за прибирање податоци за 

воспоставување и имплементација на Адресниот ре-

гистар. 

 

2.3. Регистар на цени и закупнини  

     

Во 2017 година АКН ќе работи на подобрување на 

квалитетот на податоците кои се внесуваат во Региста-

рот на цени и закупнини, како и на верификација на ис-

тите. Ќе се воспостави и системска контрола на подато-

ците кои се внесуваат од страна на нотарите и проце-

нителите. Заради подобрување на квалитетот на  внесе-

ните податоци во регистарот, АКН ќе отпочне со те-

ренски увид на недвижностите по случаен избор зара-

ди контрола. Исто така ќе се модифицираат и ќе се до-

полнат изјавите со нови податоци кои се пополнуваат 

од страна на продавачите на недвижноста и од страна 

на проценителите, а ќе се прошири и опсегот на нед-

вижности за кои се пополнуваат изјавите, а се внесува-

ат во  Регистарот на цени.   

Во текот на 2017 година АКН ќе продолжи со 

квартално објавување на статистичките извештаи за 

движењето на цените на пазарот на недвижности, 

фреквенцијата на трансакции, како и просечните цени 

за недвижностите во одредена зона. Податоците од Ре-

гистарот на цени  се објавуваат  на ГИС-порталот на 

Агенцијата.  

 

2.4. Изработка на апликативно решение за моде-

ли на масовна проценка 

 

АКН планира  да отпочне со  активности за  вос-

поставување на системот за масовна проценка. Овој 

систем ќе се базира  на податоците од  Регистарот на 

цени и закупнини. Во насока на воспоставувањето на 

масовната проценка ќе се отпочне со одредување на 

границите на вредносните зони за Град Скопје и ќе се 

изработи  апликација за модели за масовна проценка. 

Моделите за масовна проценка ќе се  темелат на клуч-

ни фактори (тип на градба, локација, година на градба, 

година на реконструкција итн.), а  кои влијаат на опре-

делување на цената на недвижностите. 

Во текот на 2017 година АКН ќе започне теренско 

прибирање на податоците во функција на масовната 

проценка. 

  

2.5. 3Д катастар на згради, посебни и заеднички 

делови од згради и други објекти 

 

Со воспоставување 3Д катастар ќе се постигне по-

добрување на сегашниот концепт на регистрирање на 

зградите, посебните и заеднички делови од зградите и 

другите објекти како дел од катастар на недвижности, 

како и правата кои се запишуваат. Тоа подобрување се 

однесува пред сѐ на графичките и атрибутните подато-

ци за згради, посебни и заеднички делови од згради и 

други објекти, подобрување на методологијата за при-

бирање, евиденција и регистрирање на овие податоци, 

подетална разработка на законските и подзаконските 

нормативи како и изработка на најразлични геопрос-

торни анализи за потребите на катастарот и урбанис-

тичкото планирање. 

Со цел да се осигура квалитетот на податоците кои 

ќе се запишуваат во 3Д катастарот, се предвидува вове-

дување геодетски проект кој ќе го изработува овластен 

геодет паралелно со изградбата на објектот, што ќе 

обезбеди  точни и прецизни тридимензионални подато-

ци за карактеристичните точки на  секој од објектите и  

посебните делови на објектот за секој кат одделно.  

Сево ова се очекува да влијае позитивно на паза-

рот на недвижностите и бизнис секторот кој дејству-

ва во овој домен како резултат на воведување одре-

дена точна геолокација и единствена нумерација на 

згради, посебни и заеднички делови од згради и дру-

ги објекти. 

За воспоставувањето на 3Д катастар се предвидени 

следниве активности меѓу кои: изготвување бизнис 

план за воспоставување 3Д катастар, изготвување соф-

тверски решенија, менување законски и/или подзакон-

ски нормативи и методологии, прибирање податоци од 

терен, регистрација и издавање податоци од катастарот 

на недвижности.  

 

Во следнава табела се дадени активностите за ос-

тварување на овој приоритет во 2017  година: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведените активности ќе се финансираат од обез-

бедени средства од самофинасирање, програма 20 – Ка-

тастар на недвижности и програма 2А- Геодетско-ка-

тастарски информациски систем. 
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3. Проширување на базата на податоци на  катаста-

рот на недвижности со нови функционалности 

 

3.1. Запишување гаранција на градба во катас-

тар на недвижности 

 

Во текот на 2017 година, е планирано да се направи 

развој на задачата со цел успешно да се надгради елек-

тронскиот катастар со што ќе се оформи нова постапка 

преку која ќе биде овозможено запишување на га-

ранцијата на градба во катастарот на недвижности.  

 

4. Стандардизација на податоци согласно со дирек-

тивата INSPIRE и со Годишната програма за 

НИПП за 2017 година 

 

Националната инфраструктура на просторни пода-

тоци овозможува подобро планирање и нoсење одлуки, 

на национално и на локално ниво. Законот за нацио-

налната инфраструктура на просторните податоци на 

Република Македонија во февруари 2014 година е 

усвоен од страна на Собранието на РМ  и објавен е во 

„Службен весник на РМ“ број 38/2014. Со цел вклучу-

вање на Сојузот на Стопански комори на Македонија и 

Геолошкиот завод на Република Македонија во Сове-

тот на НИПП во јуни 2016 година  е извршено измену-

вање и дополнување на Законот. Измените се објавени 

„Службен весник на РМ“ број 106/2016. Во Законот се 

транспонирани 72% од задолжителните одредби на ев-

ропската директива INSPIRE (2007/2/EC). Во текот на 

2017 година АКН ќе учествува во реализација на Го-

дишна програма за националната инфраструктура на 

просторните податоци за 2017 година, во која се опфа-

тени активностите на сите субјекти во НИПП. Покон-

кретно активностите на АКН ќе бидат насочени кон: 

 

4.1. Изготвување на Стратегија за НИПП за пе-

риодот 2017-2019 година 

 

Изработката на Стратегијата за НИПП за периодот 

2017-2019 произлегува од членот 22 од Законот за 

НИПП.  

 

4.2. Подигнување на свеста за НИПП 

 

4.3. Подигнувањето на свеста за НИПП е од голе-

мо значење за  разбирање на значењето на простор-

ниот податок и негиовата улога во донесувањето на 

одлуки на национално илокално ниво. 

 

4.4. Креирање метаподатоци 

 

За креирање метаподатоци за просторните пода-

тоци, на националниот геопортал е поставена веб-алат-

ка уредувач на метаподатоци која е достапна за корис-

тење за сите субјекти на НИПП. Покрај обука за суб-

јектите во НИПП, АКН ќе работи и на креирање на ме-

таподатоци. 

4.5. Хармонизација и стандардизација на прос-

торните податоци и услуги 

 

НИПП геопорталот обезбедува пристап до широка 

палета на референтни и тематски податоци согласно со 

член 5 од Законот за НИПП, кои се сообразни со ев-

ропската INSPIRE директива. Со оглед на фактот дека 

на геопорталот се достапни две збирки на податоци и 

услуги, во 2017 ќе се одвиваат активности за стандар-

дизаиција на податоците и услугите наведени во след-

ната табела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведените активности ќе се финансираат од обез-

бедени средства од самофинасирање, програма 20 – Ка-

тастар на недвижности и програма 22-Основни геодет-

ски работи и картографија. 

 

5. Геодетска референтна инфраструктура  

и изработка на топографски карти 

 

5.1. Основни геодетски работи 

 

Во 2017 година АКН ќе продолжи со реализација 

на активности поврзани со надградба на геодетската 

референтна инфраструктура и усогласување со совре-

мените меѓународни стандарди. Новите национални ге-

одетски референтни мрежи ќе бидат предмет на редов-

но одржување со цел да се задржи и да се подобри нив-

ната функционалност.  
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АКН во континуитет ќе работи и на создавање пре-

дуслови за воведување во официјална употреба на ев-

ропскиот ETRS-89 координатен систем во Република 

Македонија кој  што нашата земја како кандидат за 

членство во ЕУ е должна да го имплементира.  

Во текот на 2017 година е планирано да се спрове-

дат прецизни нивелмански мерења со цел градските 

нивелмански мрежи да се поврзат на новата нивелман-

ска мрежа од висока точност на Република Македо-

нија. Се работи за активност која што ќе претходи на 

процесот на датумска трансформација на постојните 

сетови податоци од градските нивелмански мрежи и 

нивно вклопување во новиот висински датум. 

Планирано е во 2017 година да се изврши обработ-

ка и елаборирање на податоците од претходно спрове-

дените GNSS мерења на EUREF точките во Република 

Македонија.  

 

5.2. Одредување прецизен  геоид за територијата 

на Република Македонија 

 

Врз основа на претходно изготвената стратегија 

АКН ќе спроведе активности за одредување прецизен 

геоид за територијата на Република Македонија и при-

мена во геодетската практика со цел да се подобри ква-

литетот на геопросторните податоци кои што се доби-

ваат во постапките на премерување со примена на ме-

тодите на глобално сателитско позиционирање.   

Планирано е сите активностите поврзани со одре-

дувањето на геоидот да бидат финализирани до крајот 

на 2017 година.  

 

5.3. Изработка на топографски карти во поситни 

размери 

 

Во периодот 2017 – јуни 2018 година АКН ќе ја 

комплетира изработката на дигитални средноразмерни 

топографски карти во размер 1:100000 и 1:200000.  

Во делот на картографијата, во 2017 година АКН ќе 

продолжи со изработка на средноразмерни топограф-

ски карти во размер 1:100000 и 1:200000 врз основа на 

претходно изготвените спецификации. Планирано е да 

се изработат 8 листови од топографската карта во раз-

мер 1:100000 (од вкупно 12 колку што преостануваат 

за да се комплетира овој сет) и 3 листа од топографска-

та карта во размер 1:200000 (од вкупно 5 колку што 

преостануваат за да се комплетира овој сет).   

Заклучно со вториот квартал на 2017 година плани-

рано е да биде финализирана и студијата за избор на 

оптимална картографска проекција за територијата на 

Република Македонија која што ќе го следи ETRS89 

координатниот систем, по неговото ставање во офици-

јална употреба во Република Македонија.  

Во 2017 година АКН ќе отпочне со активности во 

насока на градење капацитети кои ќе овозможат при-

мена на далечинската детекција и другите современи  

мерни технологии со кои на брз и ефикасен начин  се 

доаѓа до ажурни геопросторни податоци во функција 

на брзо изготвување на картографски продукти на ло-

кално и државно ниво. Во таа насока се планира изра-

ботка на студија која ќе има за цел да ја утврди потре-

бата од воспоставување на современ центар за обработ-

ка на податоци од сателитски снимки, снимки направе-

ни со беспилотни летала, ласерски скенери и сл., како и 

потребните ресурси за негово воспоставување (чо-

вечки, технички и финансиски).  

Во 2017 година АКН ќе продолжи активно да учеству-

ва во изготвувањето и одржувањето на паневропските 

Eurogeographics продукти: EBM (EuroBoundariesMap, 

ERM (EuroRegionalMap) и EGM (Euro Global Map), како и 

во изготвувањето на глобалната карта на светот - Global 

Map.  

 

5.4. Ортофото и ласерско скенирање на терито-

ријата на РМ 

 

Во 2017 година ќе отпочне реализацијата на Про-

ектот за ортофото снимање и ласерско скенирање на 

територијата на Република Македонија. Целта е да 

се изготват нови прецизни дигитални ортофото-кар-

ти и висински модели на теренот кои што ќе најдат 

широка примена во катастарот, урбанизмот, земјо-

делството, заштитата на животната средина, кризни-

от менаџмент, одбраната и во други области каде 

што се  користат геопросторните податоци. Соглас-

но со утврдената динамика на реализација на проек-

тот, аерофотограметриското снимање на целата те-

риторија на Република Македонија треба да се реа-

лизира во периодот мај-јуни 2017 година, а изготву-

вањето на картографските продукти (дигитални ави-

оснимки, ортофото карти и DEM) да се комплетира 

до крајот на 2017 година. Носител на активностите 

поврзани со овој проект е Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство. 

 

5.5. Државна граница 

 

АКН во 2017 година ќе продолжи да ги врши рабо-

тите поврзани со премерот, обележувањето, одржува-

њето и обновувањето на граничните белези и гранич-

ната линија на државната граница, согласно со програ-

мата утврдена од страна на Министерството за надво-

решни работи како надлежно министерство. 

  

Во следнава табела се дадени активностите за ос-

тварување на овие приоритети во 2017 година:  
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Наведените активности ќе се финансираат од обез-

бедени средства од самофинансирање, програма 20 – 

Катастар на недвижности и програма 22- Основни гео-

детски работи и картографија.  

 

6. Меѓународна соработка и обуки 

 

АКН во 2017 година  активно ќе учествува  во сите 

меѓународни организации каде што таа членува, и тоа 

во Eurogeogarfiks, FIG, EUREF, годишните ИНСПИРЕ-

конференции, EUPOS, ЕУЛИС и др. со цел во рамките 

на годишните собранија, конференции и работилници 

на овие организации да го прикаже напредокот на инс-

титуцијата во областа на катастарот на недвижности, 

геодезијата, инфраструктурата на просторни податоци 

и информатичката технологија.  

АКН и во 2017 година интензивно ќе работи на 

проширување на соработката со други сродни институ-

ции од регионот и пошироко за размена на искуства и 

знаења од соодветните области, и тоа во рамките на 

потпишаните меморандуми за соработка, преку ТАИХ 

инструментот, аплицирања на твининг-проекти итн.  

 АКН ќе продолжи со реализација на активностите 

сврзани со спроведување  континуирана обука за ов-

ластените геодети од областа на катастарот на недвиж-

ностите и геодезијата, како и спроведување обука на 

надлежни органи, институции и правни лица од земјата 

и од странство за работи од областа на одржувањето на 

катастарот на недвижностите, како и геодетски и ин-

форматички работи заради формирање, управување, 

унапредување и технички развој на ГКИС. Реализаци-

јата на оваа активност ќе се врши  согласно со Годиш-

на програма за спроведување обуки од областа на вос-

тановувањето и одржувањето на катастарот на недвиж-

ности и за геодетските и информатичките работи. 

АКН активно учествува и во процесот на импле-

ментација на проектот ИМПУЛС чија цел е градење на 

капацитетите на  агенциите за катастар и геодезија во  

земјите од регионот  во  процесот на имплементација 

на директивата INSPIRE,  преку развој на  услуги и 

сервиси, а со цел размена и споделување  геоподатоци  

помеѓу институциите во секоја земја, како и меѓу зем-

јите од регионот. Проектот се имплементира преку реа-

лизација на тренинг-програмата за обуки и едукација, 

развој на стратегија за комуникација на главните чини-

тели во директивата ИНСПИРЕ и нивна зголемена 

свесност за потребата од развивање и споделување на 

геоподатоците преку сервиси. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведените активности ќе се финансираат од обез-

бедени средства од самофинансирање, програма K2. – 

Стручно оспособување и усовршување и програма 23 - 

Унапредување и технички развој. 

 

7. Завршнa одредбa 

 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”, а ќе се објави по добивањето сог-

ласност од Владата на Република Македонија. 

 

 

Бр. 0102-22033/3 Претседател 

13 октомври 2016 година на Управен одбор, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

4526. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДИ ОД АКВАКУЛТУРА СО ПОТЕКЛО 

ОД ИНДИЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА 

НА ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ  ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за задолжително лабораториско ис-

питување на производи од аквакултура со потекло од 

Индија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 113/10 и 153/12), во членот 3 ставот 

(1) се менува и гласи: 

„Официјалниот ветеринар на ветеринарно инспек-

циско место на граничен премин на влез во Република 

Македонија зема службени мостри од најмалку 50% од 

пратките од член 1 од ова решение. Во случај кога 

пратката се состои од производи од аквакултура кои 

потекнуваат од повеќе објекти на потекло, официјални-

от ветеринар зема мостри од секој засебен објект.“ 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-4898/3 Агенција за храна 

1 ноември 2016 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 

 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

4527. 

Врз основа на член 9 и член 29 став 1, 2 и 3 од Зако-

нот за меѓуопштинска соработка (,,Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 79/09) член 50 став 1 точка 

15 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 05/02), Градоначал-

никот на општината Ресен д-р Ѓоко Стрезовски и Гра-

доначалникот на општината Новаци, Лазар Котевски   

на ден 27.10.2016 година, склучија 

Д О Г О В О Р 

ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 

Член 1 

Предмет на овој договор е меѓуопштинска соработка 

- заедничко вршење работи од надлежност на општини-

те кои што се однесуваат за вршење на определени рабо-

ти од надлежност на грaдежната инспекција, од страна 

на Општина Новаци во корист и за сметка на Општина 

Ресен, воспоставена согласно Одлуката на Советот на 

Општина Ресен под бр. 08-2149/16 од 22.9.2016 год. 

(„Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 12 од 

23.9.2016 год.) и Одлука на Советот на општина Новаци 

бр. 14-810/28 од 5.10.2016 год. („Службен гласник на 

Општина Новаци“  бр. 14 од 17.10.2016 год.) 

   

Член 2 

Општината Новаци во корист и за сметка на Оп-

штина Ресен преку својот градежен инспектор ќе ги 

врши работите од областа на градежната инспекција  

во Општината Ресен. 

Градежниот инспектор својата работа ќе ја извршу-

ва согласно закон и подзаконски акти кои се донесени  

за вршење на работите на градежната инспекција. 

 

Член 3 

Општината Ресен ќе ги сноси направените трошоци 

поврзани со меѓуопштинската соработка односно тро-

шоците кој ќе произлезат од вршењето на градежната 

инспекција од страна на градежниот инспектор на Оп-

штина Новаци  во Општината Битола. 

Општината Ресен  за  2016 година ќе изврши уплата 

на сметката на Општина Новаци износ од 30.000 (трие-

сет илјади) денари, а толкав износ и во наредните 2017 

и 2018 год, доколку договорот е сеуште во сила. 

 

Член 4 

Времетраење на овој Договор е до 31.7.2018 година. 

 

Член 5 

Овој договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известу-

вање на другата договорна страна во рок од 30 дена 

пред раскинувањето. 

 

Член 6 

Договорните страни се согласни евентуалните 

спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин, 

а во краен случај пред надлежен суд во  Битола.  

  

Член 7 

Овој договор е склучен во 6 примероци по три за  

двете договорни страни и истиот ќе биде објавен во  

„Службен весник на Република Македонија” на терет 

на Општина Ресен. 

 

Д О Г О В О Р А Ч И 

 

       Општина Ресен                       Општина Новаци  

       Градоначалник,                        Градоначалник, 

д-р Ѓоко Стрезовски, с.р.     Лазар Котевски, с.р. 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                contact@slvesnik.com.mk 
       
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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