
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

2338. Одлука за едностран раскин на До-

говорот за концесија за експлоата-

ција на минералната суровина – пе-

сок и чакал од лежиштето на лока-

литетот „Крст” кај с. Доброшане 

општина Куманово ..............................  3 

2339. Одлука за давање одобрение за ос-

новање на приватна установа за де-

ца-детска градинка „Предучилишен  

центар Нова“ во Скопје ......................  4 

2340. Одлука за запишување на правото 

на сопственост на недвижна ствар 

во корист на Република Македонија 

во Јавната книга за запишување на 

правата на недвижностите ..................  5 

2341. Одлука за запишување на правото 

на сопственост на недвижна ствар 

во корист на Република Македонија 

во Јавната книга за запишување на 

правата на недвижностите ..................  5 

  Стр. 

2342. Одлука за изведување на вежбовна 

активност „Летен кампус  2014“ ........ 5 

2343. Одлука за основање на Технолошко 

индустриска развојна зона „Струга“ .. 6 

2344. Правилник за начинот и постапка-

та за вршење надзор на правни и 

физички лица ........................................ 7 

2345. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 13 

2346. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 13 

2347. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 13 

2348. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 13 

Број 80 19 мај 2014, понеделник година LXX 



 Стр. 2 - Бр. 80                                                                                            19 мај 2014 
 

  Стр. 

2349. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  14 

2350. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  14 

2351. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  14 

2352. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  15 

2353. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  15 

2354. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  15 

2355. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  15 

2356. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  16 

2357. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  16 

2358. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  16 

2359. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  17 

2360. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  17 

2361. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  17 

2362. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  17 

2363. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  18 

2364. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ...........................  18 

  Стр. 

2365. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 18 

2366. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 19 

2367. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 19 

2368. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 19 

2369. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 19 

2370. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 20 

2371. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 20 

2372. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 20 

2373. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 21 

2374. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 21 

2375. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 21 

2376. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 21 

2377. Решение за ставање во примена на 

базата на податоци од дигиталните 

катастарски планови ............................ 22 

2378. Одлука од Совет за јавни обвини-

тели ....................................................... 22 

2379. Одлука од Совет на јавни обвини-

тели ....................................................... 22 



19 мај 2014  Бр. 80 - Стр. 3 

 
 

  Стр. 

2380. Одлука за избор на Основен јавен 

обвинител на Основното јавно об-

винителство Велес, Основен јавен 

обвинител на Основното јавно об-

винителство Струга, јавни обвини-

тели во Основното јавно обвини-

телство за гонење на организиран 

криминал и корупција .........................  23 

2381. Одлука за проширување на систе-

матизацијата на бројот на јавни об-

винители во Вишото јавно обвини-

телство Скопје за три јавни обвини-

тели .......................................................  23 

2382. Одлука од Советот на Јавните об-

винители на Република Македонија ..  23 

2383. Оглас за избор на јавни обвини-

тели .................................................  24 

2384. Оглас за избор на јавен обвинител 

на Основното јавно обвинителство 

во Крива Паланка ................................  24 

2385. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 

утврдени согласно Методологијата ...  25 

2386. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за месец мај 

од 2014 година .....................................  27 

2387. Правилник за начинот и условите 

за продажба и давање под закуп  на 

деловен простор со кој управува 

Фондот на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија ....  28 

 

 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2338. 

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 13.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНАТА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ ОД 

ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРСТ” КАЈ  

С. ДОБРОШАНЕ ОПШТИНА КУМАНОВО 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – песок и чакал од ле-

жиштето на локалитетот „Крст” кај с. Доброшане оп-

штина  Куманово,  бр. 24-5360/1 од  2.7.2008 година, 

  Стр. 

 Декларации, заеднички позиции и 

демарши на Европската Унија кон 

кои се придржува/прифаќа Репуб-

лика Македонија на покана на ЕУ  

    8. Одлука за воведување на рестри-

ктивната мерка согласно Одлуката 

2014/74/ЗНБП на Советот од 10 

февруари 2014 година за изменува-

ње на Одлука 2013/255/ЗНБП за ре-

стриктивни мерки против Сирија.... 2 

    9. Одлука за воведување на рестри-

ктивните мерки согласно Одлуката 

за спроведување 2014/24/ЗНБП на 

Советот од 20 јануари 2014 година 

за спроведување на Одлука 

2012/642/ЗНБП за рестриктивни 

мерки против Белорусија.................. 5 

    10. Одлука за воведување на рестри-

ктивните мерки согласно Одлуката 

2014/98/ЗНБП на Советот од 17 

февруари 2014 година за измену-

вање на Одлука 2011/101/ЗНБП за 

рестриктивни мерки против Зим-

бабве................................................. 10 

 Огласен дел....................................... 1-48 

 

 
 

еднострано се раскинува бидејќи концесионерот нема 

поднесено барање за издавање на дозвола за експлоата-

ција на минерални суровини во рок од една година од 

денот на склучување на договорот за концесија за експ-

лоатација на минерални суровини. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минералната суровина – чакал и пе-

сок на „Отљанац” ДООЕЛ-Куманово од лежиштето на 

локалитетот Крст кај с. Доброшане - Куманово бр. 23-

3965/1 од 13.8.2002 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 67/02). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3126/1 Заменик на претседателот 

13 мај 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2339. 

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за за-

штита на децата („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.23/13, 12/14 и 44/14), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 13.5.2014 годи-

на, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРА-

ДИНКА „ПРЕДУЧИЛИШЕН  ЦЕНТАР НОВА“ ВО 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца - детска градинка „Предучи-

лишен  центар НОВА“ во Скопје, на ул. „Прашка бр. 

27 нас.Тафталиџе, општина Карпош. 

  

Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесеното барање од правното лице Меѓу-

народни училишта Нова, со ЕДБС 4030997263635 со 

седиште на ул. „Прашка“ бр. 27, Скопје.  

 

Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 

одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-

питание на деца од предучилишна возраст, која како 

дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 

исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, 

културно-забавни активности, мерки и активности за 

подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-

вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 

менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 

од три до шест години живот, односно до поаѓање во 

основно училиште, согласно Законот за заштита на де-

цата. 

 

Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-

ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-

тание на деца во приватната установа за деца од член 1 

од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 

стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 

Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 

установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 

пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-

носта. 

Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе биде сместена во наменски изграден објект со 

вкупна површина од 480м² во Скопје на ул.„Прашка“ 

бр.27 нас. Тафталиџе, Карпош. 

 

Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-

вање и воспитание е околу 90 деца на возраст од три до 

шест години живот, односно до поаѓање во основно 

училиште и ќе бидат распоредени во шест згрижувачко 

– воспитни групи, сообразно на бројот на децата утвр-

дени со Законот за заштита на децата.  

 

Член 8 

 Програмата за вршење на дејноста е според Осно-

вите на програмата за воспитно - образовна работа со 

деца од предучилишна возраст во јавните детски гра-

динки која се остварува во јавите установи за деца – 

детски градинки во Република Македонија. 

  

Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 

приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 

македонски јазик и кирилско писмо и на англиски јазик 

согласно Законот за заштита на децата.  

 

Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-

то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-

цијална политика и уписот во Централниот регистар на 

Република Македонија. 

 

Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната 

установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбеду-

ва основачот. 

 

Член 12 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3286/1 Заменик на претседателот 

13 мај 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2340. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 13.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар – објект кој се наоѓа на КО Центар 1, улица Пе-

тре Георгиев бр.22 во Скопје и тоа:  

- на КП 7685/1 број на зграда 3, намена на зграда и 

друг објект  В1-1, влез 1, кат пр, број 1, намена на посе-

бен/заеднички дел од зграда В1-1, површина 1581 м2; 

- на КП 7685/1 број на зграда 3, намена на зграда и 

друг објект  В1-1, влез 1, кат пр, број 1, намена на посе-

бен/заеднички дел од зграда ПП, површина 45 м2; 

- на КП 7685/1 број на зграда 3, намена на зграда и 

друг објект  В1-1, влез 1, кат к1, број 1, намена на посе-

бен/заеднички дел од зграда В1-1, површина 1547 м2 и 

- на КП 7685/1 број на зграда 3, намена на зграда и 

друг објект  В1-1, влез 1, кат к2, број 1, намена на посе-

бен/заеднички дел од зграда В1-1, површина 1547 м2;  

во корист на Република Македонија во Јавната кни-

га за запишување на правата на недвижностите. 

  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-3307/1 Заменик на претседателот 

13 мај 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2341. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 13.5.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИ-

ГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕД-

ВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар- земјиште кое се наоѓа на КО Центар 1, улица 

Петре Георгиев бр.22 во Скопје и тоа:  

- на КП 7685/1 култура ГИЗ, површина 4657 м2; 

- на КП 7685/1 култура зем.под.зграда 1, површина 

879 м2; 

- на КП 7685/1 култура зем.под.зграда 2, површина 

501 м2 и 

- на КП 7685/1 култура зем. под. зграда 3, површина 

1970 м2; 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-

га за запишување на правата на недвижностите. 

  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-3307/2 Заменик на претседателот 

13 мај 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2342. 

Врз основа на член 19  точка 9 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 13.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У КА 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 

„ЛЕТЕН КАМПУС  2014“ 

 

1. Вежбовната активност „Летен кампус 2014“ ќе се 

одржи во Центарот за обука „Пепелиште“ на воениот 

полигон „Криволак“ во Република Македонија во пери-

одот од 10.6.2014 до 20.6.2014 година, со цел овозмо-

жување на питомците да се запознаат и да ги усвојат 

теоретските и практичните знаења за функциите и 

спроведувањето на менаџментот со одбранбени ресур-

си во демократските општества, како и да се запознаат 

со предизвиците со кои може да се соочат  во идните 

меѓународни операции. 
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2. На вежбовната активност ќе учествуваат питом-

ци од Воената Академија „Генерал Михаило Апостол-

ски“ - Скопје, претставници од високообразовните 

установи од Република Македонија, како и припадници 

на воените академии, односно соодветни образовни ин-

ституции од  Република Хрватска, Република Босна и 

Херцеговина, Република Косово, Црна Гора, Република 

Естонија, Република Бугарија, Република Германија, 

Република Турција, Република Франција. Обединетото 

Кралство и Соединетите Американски Држави. 

3. Финансиските трошоци за реализација на веж-

бовната активност, ќе ги обезбеди Министерството за 

одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај до  Влада-

та на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-

ја“. 

 

Бр. 42-3354/1 Заменик на претседателот 

13 мај 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2343. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 

10/2010, 51/2011 и 15/2013) и член 12 став 4 и член 

23 ставови 2, 3 и 4 од Законот за технолошки инду-

стриски развојни зони („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“  бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 

139/2009, 156/2010, 127/2012 и 41/2014), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

13.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИ-

СКА РАЗВОЈНА ЗОНА "СТРУГА" 

 

Член 1 

Се основа Технолошко индустрискa развојна зона 

"Струга". 

 

Член 2 

Основач на зоната од член 1 на оваа oдлука е Вла-

дата на Република Македонија. 

Член 3 

Називот на Технолошко индустриската развојна зо-

на е: Технолошко индустриска развојна зона "Струга". 

Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ " Струга ". 

 

Член 4 

Технолошко индустриската развојна зона "Струга" 

e дефинирана со државна урбанистичка планска доку-

ментација согласно член 50 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 

53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), а градбите се од 

прва категорија согласно член 57 став 1 од Законот за 

градење ("Службен весник на Република Македонија" 

бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 

25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14). 

Технолошко индустриската развојна зона "Струга" 

се основа на земјиште, сопственост на Република Ма-

кедонија, со вкупна површина од 299646 м2 која прет-

ставува: КП 2648, КП 2647, КП 2664, КП 2654, КП 

2663, КП 2700, КП 2707, КП 2709, КП 2662, КП 2656, 

КП 2688/2, КП 2723/4, КП 2657, КП 2646/1, КП 2646/2, 

КП 2649, КП 2650/1, КП 2655, КП 2660, КП 2661, КП 

2665, КП 2666, КП 2667, КП 2668, КП 2669, КП 2670, 

КП 2671, КП 2672, КП 2673, КП 2674, КП 2675, КП 

2676/1, КП 2676/2, КП 2677, КП 2690, КП 2691, КП 

2692/1, КП 2692/2, КП 2693, КП 2699, КП 2701, КП 

2702, КП 2703, КП 2704, КП 2705, КП 2706, КП 2708, 

КП 2710, КП 2711, КП 2712, КП 2256/3, КП 2258/3, КП 

2259/3, КП 2260/3, КП 2645/2, КП 2650/4, КП 2678/2, 

КП 2686/4, КП 2689/2, КП 2687/3, КП 2729/3, КП 

2731/3, КП 2742/3, КП 2741/9, КП 2743/3 и КП 2744/3 

заведени во Имотен Лист број  2810 за КО Мислешево 

вон град. 

 

Член 5 

Технолошко индустриската развојна зона "Струга", 

се основа за вршење на дејностите согласно член 35 од 

Законот за технолошки индустриски развојни зони. 

 

Член 6 

Технолошко индустриската развојна зона "Струга" 

се основа на определено време од 99 години. 

 

Член 7 

Работите во врска со основањето, управувањето и 

развојот на зоната во име на Владата на Република Ма-

кедонија ги врши Дирекцијата за технолошки инду-

стриски развојни зони. 
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Член 8 

Заради вршење на работите во врска со управува-

њето и развојот на зоната, согласно Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони со земјиштето опи-

шано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони. 

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони може да го да-

ва под закуп согласно Законот за технолошки инду-

стриски развојни зони. 

 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3406/1 Заменик на претседателот 

13 мај 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2344. 

Врз основа на член 199 став 1 и член 203 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 

13/13, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на седницата одр-

жана на 12.5.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 

НАДЗОР НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

 

I. Општи одредби 

 

Член 1 

Со Правилникот за начинот и постапката за вршење 

надзор на правни и физички лица, (во понатамошниот 

текст: Правилник), се пропишуваат начинот и постап-

ката на вршење надзор на правни и физички лица (во 

понатамошиот текст: лица предмет  на надзор)  и поде-

тално се уредуваат надлежностите и постапките на ов-

ластените лица од Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија (во понатамошниот текст Коми-

сијата), заради примената на Законот за хартии од 

вредност, Законот за преземање на акционерските 

друштва и правилниците донесени врз основа на овие 

закони.  

 

Член 2 

Овластени лица според овој Правилник се лица вра-

ботени во Комисијата, кои врз основа на решение за 

овластување од Претседателот на Комисијата вршат 

надзор на правни и физички лица и во извршувањето 

на работните задачи се задолжени за прибирање, над-

зор и анализа на извештаите, податоците и друга доку-

ментација, што правните и физички лица се должни да 

ги доставуваат до Комисијата согласно законските и 

подзаконските акти.  

 

II. Предмет на надзор 

 

II.1. Надзор во врска со примената на Закон за  

преземање на акционерски друштва 

 

Член 3 

(1) Комисијата во рамките на своите надзорни 

активности ја проверува законитоста во работењето на 

правните и физичките лица, заради примената на Зако-

нот за преземање на акционерски друштва и подзакон-

ските акти донесени врз основа на овој закон.  

(2) Комисијата врши надзор и над спроведувањето 

на самата постапка за преземање на акционерски друш-

тва. 

 

II.2 Надзор во врска со примената на Закон за 

 хартии од вредност 

 

Член 4 

(1) Комисијата во рамките на своите надзорни 

активности ја проверува законитоста во работењето на 

правните и физичките лица, заради примената на Зако-

нот за хартии од вредност и подзаконските акти доне-

сени врз основа на овој закон. 

(2) Со надзорот од став 1 на овој член Комисијата 

особено ги проверува: 

- Објавувањето на годишни и полугодишни изве-

штаи; 

- Објавувањето на тековни извештаи за ценовно 

чувствителни информации; 

- Материјалите за акционерски собранија и сите од-

луки што се донесени на собрание на акционери; 

- Исполнување на обврските за известување од 

страна на одредени акционери; 
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- Исполнување на обврските за известување од 

страна на членовите на органите на управување на ак-

ционерските друштва; 

- Спроведувањето на постапката за издавање на 

хартии од вредност по пат на јавна понуда; 

- Спроведувањето на постапката за издавање на 

хартии од вредност по пат на приватна понуда и 

- Спроведувањето на постапката за продажба на 

сопствени акции. 

 

II.3 Надзор заради покренување на постапка пред 

надлежен орган согласно закон 

 

Член 5 

(1) Заради покренување на постапка пред надлежен 

орган согласно закон, Комисијата врши надзор над це-

локупната документација на издавачите на хартии од 

вредност, а заради обезбедување на заштита на правата 

и интересите на лицата кои се сопственици или инве-

стираат во хартии од вредност.  

(2) На надзорот од став 1 на овој член соодветно се 

применуваат одредбите од овој правилник кои го регу-

лираат начинот и постапката за вршење на надзор, од 

глава III заклучно со глава XI.  

 

III. Видови на надзор 

 

Член 6 

Надзорот може да биде посреден и непосреден. 

 

III.1 Посреден надзор 

 

Член 7 

(1) Посредниот надзор при примена на Законот за 

преземање претставува континуирано следење на ис-

полнувањето на условите за преземање на акционер-

ските друштва, со цел доследна примена на Законот и 

подзаконските акти. 

(2) Посредниот надзор од став 1 се врши преку сле-

дење на трговските и нетрговските преноси на хартии 

од вредност, анализа на прегледите и податоците кои 

акционерските  друштва, акционерите и учесниците на 

пазарот на капитал се должни да ги доставуваат до Ко-

мисијата согласно постојните прописи, како и доку-

менти, известувања и објави од други субјекти кои се 

поврзани и имаат интерес од работењето со хартиите 

од вредност. 

(3) Преку посреден надзор, по правило, се следи и 

спроведувањето на самата постапката за преземање на 

акционерски друштва. 

Член 8 

(1) Посредниот надзор при примена на Законот за 

хартии од вредност претставува континуирано следење 

на исполнувањето на обврските за известување од 

страна на физички и правни лица, со цел доследна при-

мена на Законот и подзаконските акти. 

(2) Посредниот надзор се врши преку следење и 

проверка на податоците од извештаите, известувањата 

и другата документација која физичките и правните ли-

ца се должни да ги доставуваат и објавуваат согласно 

постојните прописи и на барање на Комисијата. 

(3) Со посредниот надзор се врши увид и анализа 

на извештаите, известувањата и другата документација 

која физичките и правните лица се должни да ги доста-

вуваат и објавуваат согласно постојните прописи и на 

барање на Комисијата. 

(4) Преку посреден надзор, по правило, се следи и 

спроведувањето на постапката за издавање на хартии 

од вредност и продажбата на сопствени акции.  

 

Член 9 

(1) Секое лице вработено во Комисијата може да 

иницира посреден надзор, за што го известува коорди-

наторот на Секторот за супервизија на пазарот на капи-

тал и координаторот на Секторот за корпоративни фи-

нансии. 

(2) Посредниот надзор го вршат овластени лица де-

финирани во член 2 од овој Правилник, во просториите 

на Комисијата. 

(3) Надзорот се врши согласно Решение за овласту-

вање дефинирано во член 13 од овој Правилник, освен 

за надзорот од член 7 став 3 и член 8 од овој Правил-

ник.  

 

III.2 Непосреден надзор 

 

Член 10 

(1) Доколку при вршењето на посреден надзор се 

јави потреба за тоа, Комисијата врши непосреден над-

зор, заради утврдување на законитоста во работењето 

на лицата кои се предмет на контрола.  

(2) Непосредниот надзор се врши во просториите 

на  лицето кое е предмет на надзор, од страна на овла-

стени лица дефинирани во член 2 на овој Правилник. 

(3) Непосредниот надзор го вршат најмалку две ов-

ластени лица. 

(4) Предметот и времетраењето на надзорот зависат 

од целта на надзорот и истите се утврдуваат во Реше-

нието за овластување дефинирано во член 13 од овој 

Правилник. 
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IV. Сослушување на странки 

 

Член 11 

(1) Во текот на надзорот Комисијата може да пови-

ка лица со цел на Комисијата да и дадат усни информа-

ции, во форма на изјави или одговори. 

(2) Изјавите и одговорите од став 1 на овој член се 

даваат во писмена форма, потпишана од сослушаното 

лице и овластените лица за спроведување на надзорот.  

(3) Писмените изјави и одговори се употребуваат 

во постапка што ја води Комисијата или во судска по-

стапка. 

(4) Повикувањето на лица за сослушување во по-

стапка на вршење на надзор се предвидува во Решение-

то од член 13 на овој Правилник. 

 

V. Налози за доставување на документи 

 

Член 12 

(1) Во текот на надзорот Комисијата може да изда-

де налози на лица од кои се бара да поднесат примеро-

ци од утврдени документи до Комисијата и да обезбе-

дат можност за надзор на оригиналните документи. 

(2) Документите од став 1 на овој член се употребу-

ваат во постапка што ја води Комисијата или во судска 

постапка. 

(3) Издавањето налози за доставување на докумен-

ти во постапка на вршење на надзор се предвидува во 

Решението од член 13 на овој Правилник. 

 

VI. Решение за овластување за 

 вршење на надзор 

 

Член 13 

(1) Овластените лица надзорот го вршат врз основа 

на Решение за овластување за вршење надзор. 

(2) Решението од став 1 на овој член го донесува 

Претседателот на Комисијата. 

(3) Решението за овластување за вршење на надзор 

треба да ги содржи следниве елементи: 

- Име и презиме/Назив и седиште на лицата кои се 

предмет на надзор; 

- Овластени лица за вршење на надзорот; 

- Вид на надзорот; 

- Предмет на надзорот; 

- Дата на почеток на надзорот. 

(4) Доколку при вршењето на надзор се јави потре-

ба од сослушување на странки и издавање на налози за 

доставување на документи (од член 11 и член 12 на 

овој Правилник), истите се предвидуваат како елемен-

ти на Решението за овластување за вршење на надзор. 

(5) По исклучок од став 1 на овој член, Решение за 

овластување не се носи при вршење на надзор од член 

7 став 3 и член 8 од овој Правилник. 

 

VII. Начин и постапка на вршење  

на надзорот 

 

Член 14 

(1) Лицата - предмет на надзор се должни на овла-

стените лица од Комисијата да им ги обезбедат сите 

потребни услови, документи и податоци потребни за 

вршење на надзорот, вклучувајќи ги и податоците кои 

се чуваат електронски, со објаснувања за прашањата 

кои се од значење при утврдувањето на законитоста во 

нивното работење. 

(2) Овластените службени лица надзорот го вршат 

во време и на начин што нема да претставува нарушу-

вање на нормалното работење на лицето кое е предмет 

на контрола. 

(3) Овластените лица за спроведување на надзорот 

се должни при надзорот да постапуваат согласно 

одредбите на Законот за хартии од вредност, Законот 

за преземање на акционерските друштва и подзакон-

ските акти донесени врз основа на овие закони. 

  

Член 15 

(1) Доколку во текот на вршењето на надзорот, 

овластените лица за вршење на надзорот наидат на 

прашање, проблем, некооперативност од страна на 

лицето кое е предмет на надзор, недавање докумен-

тација или слични проблеми, може во зависност од 

ситуацијата, да побараат од лицето кое е предмет на 

надзор да обезбеди услови за продолжување на над-

зорот и објаснување за настаната ситуација и по 

сопствена оценка може да одлучат да го прекинат 

надзорот.  

(2) По прекинот на надзорот овластените лица изго-

твуваат Заклучок со кој во рок не подолг од три работ-

ни дена го задолжуваат лицето – предмет на надзор да 

обезбеди услови за непречено одвивање на надзорот.  

 

VIII.  Проширување на надзор 

 

Член 16 

(1) Доколку во текот на надзорот се утврди дека по-

стои потреба од проширување на предметот на надзор 

овластените лица за вршење на надзорот ќе побараат 
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од Претседателот на Комисијата да изврши измена и 

дополнување на нивното овластување за вршење на 

надзор. 

(2) Претседателот на Комисијата во случајот од 

став 1 на овој член со Решение го проширува овласту-

вањето за вршење на надзор.  

 

IX.  Врзан надзор 

 

Член 17 

Доколку во текот на надзорот се утврди дека надзо-

рот треба да се прошири во однос на лицата кои се 

предмет на надзор, овластените лица за вршење на над-

зорот ќе побараат од Претседателот на Комисијата да 

донесе Решение за овластување за вршење на надзор 

кај тие лица, согласно член 13 од овој Правилник. 

 

X. Записник од извршен надзор 

 

Член 18 

(1) По завршување на надзорот, овластените лица 

за спроведување на надзорот се должни најдоцна во 

рок од 8 работни дена од денот на завршување на над-

зорот да изготват записник, во кој се содржани наодите 

и констатациите за фактичката состојба утврдени со 

надзорот. 

(2) При вршење на посреден надзор, при кој не се 

констатирани неправилности, овластените лица за вр-

шење на надзор изготвуваат службена белешка. 

(3) При вршење на посредниот надзор од член 7 

став 3 и член 8 на овој Правилник, не се изготвува ниту 

записник, ниту службена белешка. 

 

Член 19 

(1) Записникот од извршениот надзор задолжително 

ги содржи следните елементи: 

- Назив на органот кој ја врши надзорот; 

- Податоци за лицето кое е предмет на надзорот (за 

правно лице: назив и седиште, ЕДБ и ЕМБС, за физич-

ко лице: име и презиме и ЕМБГ); 

- Број и датум на записникот; 

- Основ од материјален закон врз основа на кој се 

врши  надзорот; 

- Место и време на вршење на надзорот; 

- Предмет на надзорот; 

- Овластени лица за вршење на надзорот; 

- Одговорно лице за вршење на надзорот кај прав-

ното лице; 

- Податоци за други лица кои се присутни при над-

зорот;  

- Наод за утврдената фактичка состојба при надзо-

рот;  

- Одредби од материјалниот закон како и од подза-

конските акти кои се повредени (доколку има конста-

тирани неправилности); 

- Правна поука; 

- Потпис на овластените лица за вршење на надзо-

рот. 

(2) Записникот од извршен непосреден надзор, во 

кој не се констатирани неправилности, не ги содржи 

елементите од став 1 алинеите 10 и 11 на овој член.  

(3) Записникот од извршен надзор го изготвуваат и 

потпишуваат овластените лица кои го извршиле  надзо-

рот. 

(4) При изготвување на Записникот, за секој утвр-

ден наод и констатација коишто се внесени во записни-

кот од извршениот надзор, овластените лица мора да ги  

поткрепат со соодветен доказ (копија од документите). 

Во случај кога соодветен доказ не е прибавен, истото 

мора да биде посебно наведено во записникот.  

(5) Записникот се изготвува во два истоветни при-

мероци, од кои едниот со уредна достава се доставува 

до лицето чие работење било предмет на надзорот, а 

другиот останува во Комисијата. 

(6) По наводите во записникот лицата - предмет на 

надзор имаат право на приговор до Комисијата во рок 

од 8 дена од денот на приемот на истиот.  

 

Член 20 

Доколку во Записникот од извршен непосреден 

надзор, нема констатирано неправилности, по конечно-

ста на истиот овластените лица за надзорот во рок од 5 

дена изготвуваат извештај од  надзорот.  

 

Член 21 

(1) Во случај кога со Записникот има констатирано 

неправилности  во работењето на лицето кое е предмет 

на надзор, овластените лица за вршење на надзорот во 

рок од 10 дена по истекот на рокот за доставување на 

приговор, подготвуваат извештај во врска со изврше-

ниот надзор. 

(2) Во случај кога лицето кое е предмет на надзо-

рот во определениот рок изјавило приговор на за-

писникот од извршениот надзор, записникот се сме-

та за конечен со одлучување по приговорот од стра-

на на Комисијата.  
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(3) Одлучувањето по приговорот се врши на седни-

ца на Комисијата по претходно доставен предлог-одго-

вор на приговорот одобрен од Координаторот на се-

ктор за супервизија и Раководителот на стручната 

служба. 

(4) Одлучувањето по приговор се врши во рок не 

подолг од 15 работни дена по добивање на приговорот 

од страна на лицето - предмет на надзор. 

(5) Лицето - предмет на надзор на негово барање 

може да биде сослушано на седницата на Комисијата 

на која ќе се одлучува по изјавениот приговор. 

(6) По одлучувањето по приговорот на лицето – 

предмет на надзор му се испраќа одговор на пригово-

рот со кој се известува дали приговорот е прифатен 

(целосно или делумно) или истиот е одбиен како неос-

нован.  

(7) Доколку на седница на Комисијата целосно се 

прифати приговорот, постапката по спроведениот над-

зор завршува со испраќањето на одговорот на пригово-

рот до лицето кое е предмет на надзор. 

(8) Доколку на седницата се одлучи да не се прифа-

тат или само делумно да се прифатат наводите од при-

говорот, овластените лица за надзорот изготвуваат Из-

вештај кој се разгледува на прва наредна седница.  

(9) По исклучок, Комисијата може да одлучува по 

изјавен приговор на записник и по Извештај од извр-

шен надзор со предлог мерки на иста седница. 

 

Член 22 

(1) Извештајот од членовите 20 и 21 на овој Пра-

вилник, покрај овластените лица за вршење на надзор, 

го потпишуваат и Координаторот на Секторот за су-

первизија на пазарот на капитал и Раководителот на 

Стручната служба на Комисијата. 

(2) Извештајот од став 1 на овој член, ги содржи 

следните елементи : 

- Назив на органот кој ја извршил надзорот; 

- Име и презиме на физичкото лице/Назив и седи-

ште на правното лице кое е предмет на надзорот; 

- Број и датум на извештајот; 

- Место и време на вршење на надзорот доколку 

надзорот е непосреден односно датум на почеток на 

надзорот доколку надзорот е посреден; 

- Вид на надзор; 

- Предмет на надзорот; 

- Овластени лица за вршење на надзорот; 

- Одговорно лице од правното лице, доколку пред-

мет на надзор е правно лице; 

- Податоци за други лица кои се присутни на надзо-

рот доколку надзорот е непосреден или лица кои биле 

сослушани, доколку надзорот е посреден; 

- Преземени активности од страна на лицата овла-

стени за вршење на надзор; 

- Констатирани неправилности; 

- Одредби од законот кои се повредени; 

- Наводи од приговорот од лицето кое е предмет на 

надзор - доколку има; 

- Мислење на Стручната служба; 

- Предлози на Стручната служба; 

- Потпис на овластените лица за вршење на надзо-

рот; 

- Потпис од Координаторот на Секторот за супер-

визија на пазарот на капитал и 

- Потпис на Раководителот на Стручната служба на 

Комисијата. 

 

XI. Регистар на надзор 

 

Член 23 

(1) Комисијата за хартии од вредност на РМ води 

регистар на извршените надзори во електронска форма. 

(2) Формата и содржината на регистарот од став 1 

од овој член се пропишани со посебен образец-Прилог 

1 на овој Правилник. 

 

XII. Преодни и завршни одредби 

 

Член 24 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

(2) Со влегување во сила на овој Правилник преста-

нуваат да важат Правилникот за начин и постапка за 

следење и надзор на овластените учесници на пазарот 

на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 

110/2006) и Правилникот за начинот на вршење кон-

трола на работењето на акционерските друштва и на 

учесниците на пазарот на капитал при применување на 

Законот за преземање на акционерските друштва 

(„Службен весник на РМ“ број 72/2002). 

 

Бр. 03-750/2 Комисија за хартии од вредност 

12 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

2345. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Таор, која е во надлежност на од-

ржување 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 Таор, престануваат да важат аналогните 

катастарски планови за катастарската општина  Таор. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4371/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2346. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Паничари, 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 Паничари, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Паничари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4372/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2347. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Чајлане, 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 Чајлане, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Чајлане. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4373/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2348. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Сушево, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Штип. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Сушево, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Сушево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4374/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2349. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Пенуш, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Пенуш, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Пенуш. 

  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4375/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2350. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Патетино, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Патетино, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Патетино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4376/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2351. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Древено, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности 

Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Древено, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Древено. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4377/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
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2352. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Добрево, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности 

Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Добрево, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Добрево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4378/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2353. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Бирино, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности 

Крушево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Бирино, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Бирино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4379/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2354. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Арилево, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности 

Крушево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Арилево, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Арилево. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4380/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2355. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.3.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Виница, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности 

Виница. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Виница, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Виница. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-4381/1  

7 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2356. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Равни Габер, која е во надлеж-

ност на одржување  на  Центар за катастар на недвиж-

ности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Равни Габер, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Равни Габер. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8424/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2357. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Дрен, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Неготино. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Дрен, престануваат да важат аналогните 

катастарски планови за катастарската општина  Дрен. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8422/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2358. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Дејковец, 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 Дејковец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Дејковец. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8423/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
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2359. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Крстец, која е во надлежност на 

одржување  на  Одделение  за катастар на недвижности  

Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Крстец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Крстец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8425/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2360. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („“Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-

цијата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Горно Село, која е во надлежност 

на одржување  на  Одделение  за катастар на недвиж-

ности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Горно Село, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Горно Село. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8426/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2361. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Сливница, која е во надлежност 

на одржување  на  Одделение  за катастар на недвиж-

ности  Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Сливница, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Сливница. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8427/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2362. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Јанковец, која е во надлежност на 

одржување  на  Одделение  за катастар на недвижности  

Ресен. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Јанковец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Јанковец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8428/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2363. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Петрино, која е во надлежност на 

одржување  на  Одделение  за катастар на недвижности  

Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Петрино, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Петрино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8429/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2364. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Степанци, која е во надлежност 

на одржување  на  Одделение  за катастар на недвиж-

ности  Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Степанци, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Степанци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8430/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2365. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Црвулево, која е во надлежност 

на одржување  на  Одделение  за катастар на недвиж-

ности  Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Црвулево, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Црвулево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8431/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
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2366. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („“Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Аген-

цијата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Софилари, која е во надлежност 

на одржување  на  Одделение  за катастар на недвиж-

ности  Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Софилари, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Софилари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8432/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2367. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Xаџи Реџепли, која е во надлеж-

ност на одржување  на  Одделение  за катастар на нед-

вижности  Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Xаџи Реџепли, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Xаџи Реџепли. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8433/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2368. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Романовце-Вон -Гр, која е во над-

лежност на одржување  на  Одделение  за катастар на 

недвижности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Романовце-Вон-Гр, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Романовце-Вон-Гр. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8434/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2369. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Брзак, која е во надлежност на 

одржување  на  Одделение  за катастар на недвижности  

Куманово. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Брзак, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Брзак. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8435/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2370. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Дулица, која е во надлежност на 

одржување  на  Одделение  за катастар на недвижности  

Делчево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Дулица, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Дулица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8436/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2371. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Киселица, која е во надлежност 

на одржување  на  Одделение  за катастар на недвиж-

ности  Делчево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Киселица, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Киселица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8437/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2372. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Очипале, која е во надлежност на 

одржување  на  Одделение  за катастар на недвижности  

Делчево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Очипале, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Очипале. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8438/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
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2373. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Чифлик, која е во надлежност на 

одржување  на  Одделение  за катастар на недвижности  

Делчево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Чифлик, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Чифлик. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8439/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2374. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Дупјани, која е во надлежност на 

одржување  на  Одделение  за катастар на недвижности  

Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Дупјани, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Дупјани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8440/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2375. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Папрадиште, која е во надлеж-

ност на одржување  на  Одделение  за катастар на нед-

вижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Папрадиште, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Папрадиште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8441/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2376. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ново Село, која е во надлежност 

на одржување  на  Одделение  за катастар на недвиж-

ности  Кичево. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ново Село, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Ново Село. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8442/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2377. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата 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 7.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Речани Зајаско, која е во надлеж-

ност на одржување  на  Одделение  за катастар на нед-

вижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Речани Зајаско, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Речани Зајаско. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-8443/1  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2378. 

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на Јав-

ните обвинители на Република Македонија („Службен  

весник РМ“ бр.150/07), на одржаната педесет и деветта 

седница   на ден  15.05.2014  година ја  донесе следната  

О Д Л У К А 

 

I 

На Иван Јакимовски роден на  27.05.1950 година, 

избран на 03.12.2013 година за Основен јавен обвини-

тел на Основното јавно обвинителство Крива Паланка, 

без ограничување на траење на мандатот  му  се утврди 

престанок  на функцијата јавен обвинител  поради ис-

полнување на условите за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 30.06.2014 година. 

  

СОР .бр. 6/14 Совет на јавните обвинители 

15 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 

_________ 

2379. 

Советот на Јавните обвинители на Република Ма-

кедонија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на 

Јавните обвинители на Република Македонија 

(„Службен  весник РМ“ бр.150/07), на одржаната пе-

десет и деветта седница   на ден  15.5.2014   година 

ја  донесе следната  

 

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Томе Спанџов роден на  27.05.1950 година, из-

бран на 20.07.2009 година за јавен обвинител во Основ-

ното јавно обвинителство Кавадарци, без ограничува-

ње на траење на мандатот  му  се утврди престанок  на 

функцијата јавен обвинител поради исполнување на 

условите за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 30.6.2014 година. 

  

СОР бр. 7/14 Совет на јавните обвинители 

15 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 
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2380. 

Врз основа на  член. 40 ст.2 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  

член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-

нот за Советот на јавните обнвинители на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Со-

ветот на јавните обвинители на Република Македонија, 

нa педесет и девета седница одржана на 15.5.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА 

ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВЕЛЕС, 

ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО 

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СТРУГА,   ЈАВНИ ОБ-

ВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИ-

ТЕЛСТВО ЗА  ГОНЕЊЕ  НА  ОРГАНИЗИРАН  

КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА 

 

I 

За Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Велес  се избира:  

1. Славица Темелковски 

                          

II 

За Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Струга  се избира:  

1. Благоја Даскалоски 

 

III 

За  јавен обвинител во Основното  јавно обвинител-

ство за гонење на организиран криминал и корупција  

се избираат: 

1.Златко Биковски 

2.Лиле Стефанова 

3. Гордана Смаќоска  

4. Маја Конеска 

 

IV 

Оваа одлука влегува во сила на ден 22.2.2014 го-

дина, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

   

СОИ.бр. 2/14     Совет на јавните обвинители 

15 мај 2014 година   на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

   Костадин Кизов, с.р. 

2381. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Советот 

на Јавните обвинители на Република Македонија  

(„Службен  весник РМ“ бр.150/2007 година), Советот 

на јавните обвинители, на одржаната педесет и девета 

седница на 15.5.2014 година, ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА-

ТА НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО 

ВИШОТО  ЈАВНО  ОБВИНИТЕЛСТВО   СКОПЈЕ  

ЗА ТРИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

 

I 

Со донесување на оваа одлука се врши проширува-

ње на систематизацијата на  бројот на јавните обвини-

тели во Вишото јавно обвинителство Скопје, предход-

но утврдена со Одлука донесена од страна на Советот 

на јавните обвинители на ден 1.9.2008 година. 

 

II 

Проширувањето се однесува на точките 4 од Одлу-

ката за определување на бројот на јавни обвинители на 

јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните 

обвинителства, па така точка 4 ќе гласи “Виш  јавен об-

винител на Вишото јавно обвинителство Скопје и (17) 

седумнаесет јавни обвинители во Вишото јавно обви-

нителство”  

 

III 

Оваа одлука стапува на сила од денот на донесува-

њето.  

     

Бр. 02-177/3 Совет на јавните обвинители 

15 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 

_________ 

2382. 

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно   чл. 18 ст. 3 од Законот за Јавното об-

винителство („Службен  весник РМ“ бр.150/07 )  на од-

ржаната педесет и девета седница  на ден  15.5.2014 го-

дина   донесе   

 

О Д Л У К А 

 

I 

Оливера Проевска јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Охрид, упатена на 01.12.2013 го-

дина, со Одлука А.бр.213-3/13, да ја врши должноста  
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јавен обвинител за време до 6 (шест) месеци во Основ-

ното јавно обвинителство Битола, И СЕ ПРОДОЛЖУ-

ВА ЗА УШТЕ 6 (шест) месеци до 01.12.2014 година, да 

ја ишвршува функцијата јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Битола      

 

II 

Одлуката стапува во сила  на ден  1.6.2014 година. 

  

Бр. 02-184/1 Совет на јавните обвинители 

15 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 

_________ 

2383. 

Претседателот на Советот на јавните обвинители на 

Република Македонија врз основа на член 14ст.1 т.1 и 

чл.14 ст.2 од Законот за Советот на јавните обвинители 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.150/07), распиша 

 

О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 

 

I 

1. Член на Советот на јавните обвинители на Репуб-

лика Македонија од редот на јавните обвинители од 

подрачјето на Јавното обвинителство на Република 

Македонија       

2. Член на Советот на јавните обвинители на Репуб-

лика Македонија од редот на јавните обвинители од 

подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип. 

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Македонија  на огласот може 

да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на 

објавувањето на огласот врши функција на јавен обви-

нител и кој има најмалку осум години стаж како јавен 

обвинител и во последните две години да не му е изре-

чена дисциплинска мерка. 

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Македонија кандидатите сво-

јата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и 

доставуваат:  

- Потврда за стаж како јавен обвинител 

- Потврда дека во последните две години не му е 

изречена дисциплинска мерка. 

- Биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој. 

- Податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадена од Академијата за обука на судии 

и јавни обвинители. 

- Изјава за која листа се пријавува 

Гласањето ќе се одржи на 25.06.2014 година 

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријави-

те да ги достават до Советот на јавните обвинители на 

Република Македонија на ул. Кеј „Димитар Влахов” 

бр.4 кат 5 во рок од 15 од објавата на огласот во 

„Службен весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да бидат разгледу-

вани. 

Приемот на документи ќе се врши секој работен 

ден од 08:30-15:00 часот. 

 

Бр. 07-179/2 Совет на јавните обвинители 

16 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 

_________ 

2384. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 

Јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-

бен  весник РМ“ бр.150/07),  објавува  

 

О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 

          

I 

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Крива Паланка . 

 

II 

1. Два јавни обвинители во Вишото јавно обвини-

телство Штип. 

 

III 

1. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство Куманово 

2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство Кавадарци 

Сите кандидати за избор на  јавни обвинители освен  

условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46  од  Законот 

за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ број150/07) 

и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно 

обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно 

е  како посебен  услов  да исполнуваат за: 
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I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-

тел на Основното јавно обвинителство Крива Паланка  

потребно е како посебен услов да имаат работно искус-

тво од најмалку три години стаж како јавен обвинител 

со потврдени резултати во работата. 

II. Кандидатите  за избор на  јавен обвинител во 

Вишото јавно  обвинителсво   Штип, потребно е  како 

посебен  услов  да имаат  работно искуство од најмалку  

пет години години стаж како јавен обвинител, со пот-

врдени резултати во работата, или пет години работно 

искуство со потврдени резултати на правни работи по 

положениот правосуден испит. 

III. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-

новното јавно обвинителство  Куманово и Кавадарци  

како посебен услов потребно е да имаат завршено Ака-

демија за судии и јавни обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација , во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар , уверенијата за државјанство и 

лекарско уверение (двете да не се постари од шест ме-

сеци од денот на нивното издавање),  диплома или уве-

рение за завршен Правен факултет и потврда за поло-

жен правосуден испит во оригинал или заверено на но-

тар, Уверение за завршена Академија за судии и јавни 

обвинители да  ги достават до Советот на јавните обви-

нители на Република Македонија на ул.Кеј "Димитар 

Влахов"бр.4,  V спрат во рок од 15 дена од објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-

кој работен ден. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  

  

Бр. 07-185/1 Совет на јавните обвинители 

15 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 

_________ 

                                                            

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2385. 

Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 

79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за ак-

цизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од 

Законот за данокот на додадена вредност („Службен 

весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 

19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 

114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина 

(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за 

начинот на утврдување, пресметување и уплатување на 

надоместокот за задолжителни резерви на нафта и на-

фтени деривати што се плаќаат при увоз и/или произ-

водство на нафтени деривати („Службен весник на 

РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 

енергетика на Република Македонија, на седницата 

одржана на 19.5.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-

фтени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини                                 ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                              до 40,528 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                              до 41,867 

   

б) Дизел гориво                                      ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                        до 40,931 

 

в) Масло за горење                                ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                              до 40,282 

   

г) Мазут                                                       ден/кг 

- М-1 НС                                                      до 33,025 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини                                 ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 79,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 81,00 

 

б) Дизел гориво                                         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                          до 67,50 

 

в) Масло за горење                                 ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 56,00 

 

г) Мазут                                                   ден/кг 

- М-1 НС                                                       до 40,492 

 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од 

точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-

НИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 

пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пони-

ски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски 

(4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела и 

да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 

поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 

во една од групите на цени определени согласно 

оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини                                 ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 0,080 

 

б) Дизел гориво                                       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                         до 0,030 

 

в) Масло за горење                                 ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 0,040 

 

г) Мазут                                                    ден/кг 

- М-1 НС                                                        до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини                                  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 0,890 

 

б) Дизел гориво                                       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                         до 0,300 

   

в) Масло за горење                                  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 0,300 

   

г) Мазут                                                    ден/кг 

- М-1 НС                                                        до 0,740 
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Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини                                 ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95                              до 21,751 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98                              до 22,107 

 

б) Дизел гориво                                       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                        до 12,242 

 

в) Масло за горење                                  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 3,136 

   

г) Мазут                                                     ден/кг 

- М-1 НС                                                        до 0,100 

 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 20.5.2014 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-1191/1  

19 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2386. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011, 

136/2011, 79/2013, 164/2013 и  41/2014) и членовите 5 и 

6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на 

тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ” бр. 

94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по 

Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-

Скопје за утврдување на продажната цена на природ-

ниот гас за мај 2014 година, на седницата одржана на 

19 мај 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ МАЈ ОД  

2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-

шител на енергетската дејност Снабдување со приро-

ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-

мот за пренос на природен гас, продажната цена на 

природниот гас за месец мај од 2014 година, се утврду-

ва да изнесува 22,9302 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 

на природниот гас (набавната цена се состои од фа-

ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 

трошоци) во износ од 22,6344 ден/nm3 и цена за услу-

гата снабдување на тарифните потрошувачи непосред-

но приклучени на системот за пренос на природен гас 

во износ од  0,2958 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 

управување со системот за пренос на природниот гас 

во износ од 1,4642 ден/nm3, а која се однесува за та-

рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-

мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 

потрошувачи непосредно приклучени на системот за 

пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 

3 на овој член, за месец мај 2014 година во кој не е со-

држан данокот на додадена вредност изнесува 24,3944 

ден/nm3.  
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Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-

сток на цената на природниот гас за месец мај од 2014 

година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 

4,3910 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-

рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-

стемот за пренос на природен гас, во согласност со 

став 4 и 5 на овој член, за месец мај од 2014 година из-

несува 28,7854 ден/nm3. 

 

Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 

на САД доларот од 44,5000 денари за еден САД долар, 

за месец април од 2014 година, согласно заклучницата 

за купопродажба на девизи. 

 

Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.  

 

Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 

Уп1 Бр. 08-75/14  

19 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2387. 

Врз основа на член  157 став 1 точка 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен  

весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 

15/13, 170/13 и 43/14),  и Законот за продажба и давање 

под закуп на деловните згради и деловните простории 

на Република Македонија („Сл.весник на Република 

Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14 42/14), Управниот 

одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-

рување на Македонија, на седницата одржана на ден  

16.5.2014 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА И ДА-

ВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО 

КОЈ УПРАВУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИН-

ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат начинот и услови-

те за продажба и давање под закуп  на деловен простор 

со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското 

осигурување на Македонија, (во понатамошниот текст: 

Фондот). 

 

Член 2 

Деловниот простор од член 1 на овој Правилник 

може да биде продаден или  издаден под закуп на до-

машни или странски правни или физички лица кои мо-

жат да се стекнат  со сопственост или да имаат во за-

куп деловен простор на територијата на Република Ма-

кедонија согласно закон и кои ги исполнуваат условите 

дадени во објавата.  

 

Член 3 

Продажбата и давањето под закуп на деловниот 

простор се врши според пазарната вредност на делов-

ниот простор која се утврдува согласно со Методоло-

гијата  за процена на пазарната вредност на недвижни-

от имот. Проценката не треба да биде постара од шест 

месеци  пред да се изврши продажбата или  закупот на 

деловниот простор.  

Процената на пазарната вредност на деловниот про-

стор ја вршат овластени проценители на недвижен 

имот.  

 

Член 4 

Продажбата и давањето под закуп на деловниот 

простор се врши со електронско јавно наддавање (во 

понатамошниот текст; јавно наддавање). 

 

Член 5 

Постапката за јавно наддавање ја спроведува Коми-

сија за спроведување на постапки за јавно наддавање 

(во понатамошниот текст:Комисијата). 

Комисијата е составена од  претседател, двајца чле-

нови и нивни заменици од  стручните служби на Фон-

дот. 
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Комисијата ја именува Директорот на Фондот и 

истата има мандат од четири години. 

 

Член 6 

Објавата за продажбата и давањето под закуп на де-

ловниот простор се објавува на електронскиот систем 

за јавно наддавање и во дневни весници  кои се издава-

ат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три ме-

сеци пред денот на објавувањето на објавата  и еден 

дневен весник кој се издава на јазикот што го зборува-

ат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен 

јазик различен од македонскиот јазик во општините, 

општините во градот Скопје и градот Скопје на чие по-

драчје се наоѓа деловниот простор предмет на објавата, 

а излегува најмалку три месеци пред денот на објава-

њето на објавата. 

 

Член  7 

Објавата за продажба и давање под закуп на дело-

вен простор задолжително ги содржи следните подато-

ци за: 

- деловниот кој е предмет на продажба или закуп 

(површина и број на катастарска парцела каде се нао-

ѓа), 

- почетна цена по метар квадратен за деловниот 

простор кој е предмет на продажба, односно почетна 

цена по метар квадратен  на деловниот простор кој  се 

дава под закуп, 

- рокот за поднесување и начинот на поднесување 

на пријавите за учевство на јавното наддавање, 

- времето на започнување и времетраењето на јав-

ното наддавање, 

- условите за учевство на јавното наддавање на 

странските физички и правни лица, 

- депозитот за учевство на јавното наддавање кој  

изнесува од 2% до 5% од вкупната почетна цена за 

продажба, односно за закуп  и сметка на која се уплату-

ва депозитот, 

- обврската на најповолниот понудувач да ги уп-

лати средствата во рок од 15 дена од денот на прие-

мот на писменото известување за избор, во спротив-

но нема да се пристапи кон склучување на договор , 

а депонираните средства на најповолниот понудувач 

нема да му бидат вратени и истиот нема да може да 

учествува на секое идно наддавање за предметниот 

деловен простор, 

- начинот и постапката за спроведување на наддава-

њето, 

- интернет страницата на која ќе се врши јавното 

наддавање.   

 

Член 8 

Висината на почетната цена на јавното наддавање 

за продажба на деловен простор по метар квадратен не 

може да биде пониска од утврдената пазарна вредност 

на деловниот простор. 

Висината на на почетната цена за закупнина на де-

ловниот простор по метар квадратен  изнесува 0,5% од 

проценетата  пазарна вредност на деловниот простор. 

 

Член 9 

Висината на минималниот чекор на зголемување на 

вредноста по метар квадратен на деловниот простор 

изнесува 10% од почетната цена по метар квадратен за 

продажба на деловен простор, односно 2% од мини-

малната почетна цена по метар квадратен за давање 

под закуп на деловен простор. 

 

Член 10 

Комисијата е должна во објавата да утврди рок за 

поднесување на пријавата за учевство на јавното над-

давање. 

 

Член 11 

Рокот од член 10 не може да биде пократок од 10 

календарски дена  ниту подолг од 30 дена сметајќи од 

денот на објавувањето на објавата  до денот на подне-

сувањето на пријавите.  

Пријавата за учество на јавното наддавање треба да 

содржи сите податоци и докази кои се утврдени во об-

јавата за јавно наддавање. Комисијата по приемот на 

пријавите утврдува дали се доставени во определениот 

рок и дали се комплетирани согласно со условите во 

објавата, по што ги известува подносителите на прија-

вите по електронски пат. На подносителите на пријави-

те кои се комплетни, Комисијата во рок од три дена од 

денот на доставувањето на понудите им доставува ко-

рисничко име и шифра за учевство на јавното наддава-

ње, а на подносителите на пријавите кои не доставиле 

комплетна документација им доставува известување со 

образложение дека нема да учествуваат на јавното над-

давање. 
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Член 12 

Подносителите на пријави кои доставиле комплет-

на пријава за учество на јавното наддавање согласно со 

објавата, на денот на спроведување на јавното наддава-

ње се регистрираат на интернет страницата наведена во 

објавата со корисничко име и шифра за учество на јав-

ното наддавање, по што имаат право на учество на јав-

ното наддавање. 

 

Член 13 

Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците 

ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јавното 

наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил 

и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени 

во објавата и ја наддаде почетната цена. 

 

Член 14 

Депозитот за учество на јавното наддавање се враќа 

на подносителот на пријавата за учество на јавното 

наддавање во целост, во рок од 15 дена од денот на 

одржувањето на јавното наддавање, а депозитот на нај-

поволниот понудувач му се враќа намален за процент 

од 10% одреден за трошоци на постапката, во рок од 15 

дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната 

со јавното наддавање. 

 

Член 15 

Јавното наддавање започнува со објавување на по-

четната цена на деловниот простор по метри квадратни 

и се спроведува по пат на наддавање од страна на учес-

ниците. За успешно спроведена постапка на јавното 

наддавање потребно е да има најмалку едно постапно 

наддавање над почетната цена по метри квадратни, а не 

може да трае  пократко од 15 минути. Јавното наддава-

ње се смета за завршено во моментот на истекот на 

времето определено во објавата, при што доколку во 

истекот на последните две минути од определеното 

време за траење  на јавното наддавање од страна  на 

учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршува-

ње на јавното наддавање се продолжува за уште две 

минути, а ќе заврши кога за период од следните две 

минути нема нова дадена понуда. 

Јавното наддавање продолжува неограничено се до-

дека во временски интервал од две минути има нова 

понуда. 

Член 16 

За најповолен понудувач се смета учесникот на јав-

ното наддавање кој понудил последна цена по метар 

квадратен  која претставува највисока цена за продаж-

ба, односно закуп на деловниот простор. 

Комисијата по завршувањето на јавното наддавање 

изготвува записник за спроведеното јавно наддавање 

кој се доставува до сите учесници на јавното наддава-

ње. 

Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот 

на завршување на постапката за јавно наддавање е дол-

жен да ги уплати средствата од став (1)  на  овој член, а 

доколку не ги уплати во овој рок, не му се враќа депо-

зитот, нема да се пристапи кон склучување на договор 

и се спроведува нова постапка за јавно наддавање.  

 

Член 17 

Учесниците на јавното наддавање имаат право на 

приговор само по однос на постапката на јавното над-

давање, во рок од три дена од одржувањето на јавното 

наддавање до Комисијата, која одлучува по приговорот 

во рок од пет дена од приемот на приговорот. 

Против решението од ставот (1) на овој член може 

да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучу-

вање во управна постапка и постапка од работен однос 

во втор степен. 

   

Член 18 

По завршување на постапката за јавно наддавање со 

најповолниот понудувач во рок од пет работни дена по 

извршената уплата на цената за продажба на деловниот 

простор  Фондот склучува договор за продажба на де-

ловниот простор. 

По завршување на постапката за јавно наддавање за 

закуп на деловен простор, со најповолниот понудувач 

во рок од пет работни дена  Фондот склучува договор 

за закуп  на деловниот простор. 

На договорот за продажба и за закуп на деловниот 

простор соодветно се применуваат одредбите од Зако-

нот за облигационите односи. 

 

Член 19 

Договорот за продажба и договорот за закуп на де-

ловниот простор се склучува во писмена форма и осо-

бено содржат страни на договорот, предмет на догово-

рот, односно конкретни податоци за деловниот про-
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стор, за купувачот обврска за плаќање на данокот на 

промет и за нотарските трошоци, а за закупецот обвр-

ската за плаќање на нотарските  трошоци. 

Договорот кој не ги содржи елементите од ставот 

(1) од овој член е ништовен. 

По склучува на договорот купувачот, односно заку-

пецот во рок од 30 дена истиот го доставува кај нотар 

заради вршење на солемнизација. 

 

Член 20 

Договорот за закуп се склучува за период од 5 годи-

ни со можност за продолжување на истиот со анекс до-

говор.  

По истекот на рокот за кој е склучен Договорот за 

закуп, во случај на пазарни и други промени, од кои 

произлегува промена на висината на закупнината или 

условите за издавање на деловниот простор определе-

ни со Договорот за закуп, Договорот за закуп престану-

ва да важи, доколку  закупецот не ги прифати новите 

услови за издавање на деловниот простор а утврдени 

според пазарната вредност на деловниот простор која 

се утврдува согласно со Методологијата за процена на 

пазарната вредност на недвижен имот. Процената не 

треба да биде постара од шест месеци  пред да се извр-

ши промена на висината на закупнината  или условите 

за издавање на деловниот простор.     

  

Член 21 

Закупецот дава изрична изјава дека се согласува, 

договорот за закуп на деловниот простор да претставу-

ва извршна исправа и врз основа на истиот да може да 

се спроведе присилно извршување врз неговиот имот и 

присилно исселување доколку Договорот биде раски-

нат заради неисполнување на обврските кои произлегу-

ваат од Договорот. 

                 

Член 22 

Договорот за закуп престанува да важи: 

- ако со одлука на суд или друг државен орган на 

закупецот му е изречена мерка забрана за вршење на 

дејност, 

- по писмено барање на закупецот,  

- поради непочитување на обврските од договорот. 

 

Член 23 

Закупецот може да врши преадаптација и реновира-

ње на деловниот простор само со претходна добиена 

писмена согласност од закуподавецот. 

По добиената писмена согласност, доколку инве-

стицијата е од поголем обем и за чија реализација е по-

требен подолг временски период, закупецот се ослобо-

дува од плаќање на закупнина но не подолго од три ме-

сеци од денот на потпишување на договорот.  

 

Член 24 

   Доколку инвестицијата  за адаптација и реновира-

ње на деловниот простор  е од поголем обем закупецот 

може да поднесе барање до Фондот на ПИОМ  за приз-

навање на дел од трошоците. 

Признаените трошоци ќе бидат дефинирани со по-

себна спогодба помеѓу закуподавецот и закупецот во 

која ќе се наведе кои трошоци ќе бидат прифатени од 

страна на зкуподавецот. 

Признаените трошоци од инвестицијата ќе бидат 

пребивани од фактурите за месечна закупнина при што 

месечното пребивање не може да биде повисоко 50% 

од месечната  закупнина.  

 

Член 25 

Вредноста на деловниот простор се изразува во 

евра во денарска противвредност по среден курс на На-

родна банка на Република Македонија. 

 

Член 26 

На подрачјата на општините во кои постојат пензи-

онерски домови со кои управува Фондот, на здружени-

ето на пензионери во рамките на општината, Фондот ќе 

им додели деловен простор за извршување на нивната 

дејност со склучување на договор за користење на 

истиот без надомест за закуп. 

  

Член 27 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за условите и начинот за издава-

ње на деловен простор под закуп со кој управува  Фон-

дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-

кедонија („Службен весник на РМ“ бр. 2/13 ). 

 

Член 28 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 02-2720/1 Управен одбор 

16 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Ацо Стојанов, с.р. 
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