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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4412. 
Врз основа на член 84 алинеја 6, член 86 став 1 и 2 

и Амандман XIII  од Уставот на Република Македо-
нија, донесувам  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Претседател на Советот за безбедност на Република 

Македонија е           
- д-р ЃОРГЕ ИВАНОВ, претседател на Република 

Македонија.  
 

II 
За членови на Советот за безбедност на Република 

Македонија се именуваат: 
-ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ, претседател на Собрание-

то на Република Македонија, 
 - м-р НИКОЛА ГРУЕВСКИ, претседател на Влада-

та на Република Македонија,  
 - д-р ЗОРАН ЈОЛЕВСКИ, министер за одбрана, 
 - м-р ГОРДАНА ЈАНКУЛОСКА, министер за внат-

решни работи, 
 - м-р НИКОЛА ПОПОСКИ, министер за надво-

решни работи, 
 - д-р ВЕЛИ КРЕЦИ, 
 - д-р ФЉОРА КАДРИУ и  
 - д-р НАЗМИ МАЉИЧИ. 
             

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

                    
Бр. 07-808/1 Претседател 

29 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4413. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
23.9.2014 година,  донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДО-
ТАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2015 

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за ут-

врдување на критериумите за распределба на блок до-
тации од областа на културата, по општините и Градот 
Скопје во 2015 година.  

Член 2 
Согласно со Буџетот на Република Македонија за 

2015 година финансирање на пренесените надлежности 
од областа на  културата ќе се врши во раздел 18010, 
Потпрограма А2 - пренесување на надлежностите на 
Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443, 
преку блок дотации.  

 
Член 3 

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, 
наменски се распределуваат на општините и на Градот 
Скопје, за пренесените надлежности од областа на кул-
турата. 

 
Член 4 

Распределбата на средствата за блок дотации во 
2015 година ќе се врши според следните критериуми: 

- број на вработени во локалните установи од об-
ласта на културата по општини, 

-трошоци за реализирање на дејностите од областа 
на културата според вкупната површина на објектите 
во кои се сместени локалните установи во општината, 

-реализирање на дејностите од областа на култу-
рата.  

 
Распределбата на средствата од блок дотацијата за 

културата по општини се врши според формулатa: 
 
БДК = ∑ БДо               каде      о = 1,2,.....   ,x 
 
БДо =  Тбпо + ТДКо 
 
Тбпо =  ∑ Ибплуо) 
 
ТДКо =  (ТДК1 + ТДК2 + ТДК3) + ∑ ТДКЛЗо 
 
ТДК1= СДк1/ВПОлуо 
 
ТДк2=СД К2/ ВПОлуо 
 
ТДК3=СД К3/ ВПОлуо 
 
ТДКЛЗо = ИСДК / БО 
 
БДК – вкупна блок дотација за култура 
х – број на општини што се финансираат со блок 

дотации 
БДо – вкупна блок дотација за општина 
Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во 

општината  
ТДКо –трошоци за дејноста култура за општината 
Ибплуо – износ за бруто плати за вработените во 

локалните установи од областа на културата во општи-
ната (Платите во установите од областа на културата се 
определуваат согласно Колективниот договор за култу-
ра („Службен весник на Република Македонија бр. 
41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска 
плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу 
Министерството за култура и Самостојниот синдикат 
за образование, наука и култура на Република Македо-
нија - СОНК, и според Колективните договори склуче-
ни на ниво на работодавец во установите од областа на 
културата) 

ТДК1 - трошоци за дејноста на локалните установи 
од областа на библиотекарството 
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ТДК2 - трошоци за дејноста на локалните установи 
од областа на музичката и сценско-уметничката деј-
ност 

ТДК3  - трошоци за дејноста на локалните установи 
од областа на музејската дејност 

ТДКЛЗо - трошоци за дејноста култура од јавен ин-
терес од локално значење во општините во кои нема 
национални и локални установи од областа на култу-
рата 

СДК1-средства за дејноста на локалните установи 
од областа на библиотекарството  

СДК2- средства за дејноста на локалните установи 
од областа на музичката и сценско уметничката дејност 

СДК3- средства за дејноста на локалните установи 
од областа музејската дејност 

ВПОлуо-вкупна површина на објектите во кои се 
сместени локалните установи од областа на културата 
во општината 

ИСДК –  износ на средствата за дејноста култура во 
општините во кои нема локални установи од областа 
на културата 

БО – број на општини во кои нема национални и 
локални установи од областа на културата. 

 
Член 5 

Средствата за блок дотации за пренесените надлеж-
ности од областа на културата ќе се насочуваат по оп-
штини и Градот Скопје од Буџетот на Република Маке-
донија преку Министерството за култура  по динамика 
договорена со Министерството за финансии. 

Општините во кои нема локални установи од облас-
та на културата, средствата определени за таа намена 
да ги повлечат по претходно подготвена програма. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Република 
Македонија, a ќе се применува од 1 јануари 2015 го-
дина. 

 
Бр. 42-7243/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4414. 
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 
15/2013, 69/2013 и 106/0213), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕК-
ТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-
СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ 

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за поблиските критериуми за дирек-

тните плаќања, корисниците на средствата, максимал-
ните износи и начинот на директните плаќања за 2014 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.10/14), во членот 2 став (2) точка 1) во алинеја 3 точ-
ката на крајот од реченицата се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: 

„освен за пченица во вкупна површина до 10 хек-
тари, висината на директните плаќања изнесува 
12.000,00 денари по хектар.“. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-7804/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4415. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република  Ма-
кедонија” бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер на објек-
тот приземна барака, број на зграда 1 на КП бр. 710, 
КО Центар 2, запишан во  Имотен лист бр. 18624, со 
површина од 160 м2 кој се наоѓа на ул. ,,А.Мицковиќ”, 
Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7143/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4416. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-

тење 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 23.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА МЕДИЦИНСКИ 
ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ - ИНСТИТУТ ЗА СУДСКА 
МЕДИЦИНА, КРИМИНАЛИСТИКА И МЕДИЦИНСКА  

ДЕОНТОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за здравство му престанува користењето на движ-
ната ствар - патничко  моторно возило: марка 
ФОЛКСВАГЕН, тип PASSAT, број на шасија 
WVWZZZ3BZXP487805, број на мотор AJM022845, ре-
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гистарска ознака KU-159-DI, година на производство 
1999, работна зафатнина  на моторот 1896 см3, сила на 
моторот 85kW/ks, боја на каросеријата металик сива 7F. 

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава  

на трајно користење без надомест на Медицински фа-

култет  Скопје - Институт за судска медицина, крими-

налистика и медицинска  деонтологија. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дека-

нот на Медицински факултет Скопје со кој се уредува-

ат правата и обврските за движната ствар од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7233/1 Заменик на претседателот 

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски,с.р. 

__________ 

4417. 

Врз основа на член 17-a од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен 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 седни-

цата одржана на 23.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Аеродром и се прене-

суваат во сопсвеност без надоместок недвижни ствари-
објекти евидентирани во Имотен лист број 41160 за КО 
Кисела Вода 2 застроени на КП 1768/1 ул. „Ангел Ди-
мовски“, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- објект, број на зграда 13, влез 1, кат ПР, внатреш-
на површина 781 м2 

- објект, број на зграда 35, влез 1, кат ПР, внатреш-
на површина 69 м2 

- објект, број на зграда 37, влез 1, кат ПР, внатреш-
на површина 445 м2 

- објект, број на зграда 37, влез 1, кат 01, внатрешна 
површина 445 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7280/1 Заменик на претседателот 

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески,с.р. 

4418. 
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.9.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА СТАТУТОТ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

„СТУДЕНЧИЦА" КИЧЕВО 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 

ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево,  бр.02-

1771/1-4/1, донесена од Управниот одбор на ова јавно 

претпријатие, на седницата одржана на 3.9.2014 го-

дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-7333/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4419. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-

ка Македонија,на седницата  одржана на 23.9.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-

ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-

ност на Република Македонија, и тоа етажен премер на 

објектот – музеј галерија на Вангел Коџоман, кој се на-

оѓа на ул. „Браќа Миладиновци“ – Струга, КП бр. 1314, 

КО Струга. 

 

Член 2 

Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7409/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4420. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија, и тоа етажен премер на 
објектот – стара градска куќа, кој се наоѓа на ул. „Браќа 
Миладиновци“ – Струга, КП бр. 1337, КО Струга. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7409/2 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4421. 
Врз основа на член 254 став (1) од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014 и 138/2014), Вла-
дата на Република Македонија, во својство на 
единствен содружник на Друштвото за изградба, упра-
вување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС 
ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана 
на 23.9.2014 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИ-
НА НА ДРУШТВОТО  ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУ-
ВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА 
САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши зголемување на основната 
главнина на Друштвото за изградба, управување и из-
давање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ 
ДООЕЛ Скопје со вложување на непаричен влог  и тоа: 

- недвижна ствар – спортски објект ДТВ Партизан 
во Карпош 4, со внатрешна површина од 2.623 м2 запи-
шана во Имотен лист бр. 78806 КП 1227/1  КО Карпош, 
со проценета градежна вредност од 723.082 ЕВРА или 
44.530.860,00 денари  од страна на Министерство за 
правда, Биро за судски вештачења на 19.05.2014 година 
согласно Процена на недвижен имот бр. СВ 5 96/14 од 
19.05.2014 година; 

- недвижна ствар – објект лизгалиште со трибински 
и подтрибински простор како дел од Спортско рекреа-
тивниот центар Кале, со внатрешна површина од 5671 
м2, отворена површина од 3418 м2  и волумен 23 м3 за-

пишана во Имотен лист бр.101667 КП 5520 КО Центар 
1, со проценета градежна вредност од 1.634.079 ЕВРА 
или 100.806.334,00 денари  од страна на Министерство 
за правда, Биро за судски вештачења согласно Процена 
на недвижен имот  бр.СВ V 30/14  и 

- недвижна ствар – објект - сала како дел од  Спорт-
ско рекреативниот центар Кале, со внатрешна површи-
на од 2361 м2 и  отворена површина од 2725 м2  запи-
шана во Имотен лист бр. 104173 КП 5526 КО Центар 1 
со проценета градежна вредност од 1.065.942 ЕВРА 
или 65.757.962,00 денари  од страна на Министерство 
за правда, Биро за судски вештачења согласно Процена 
на недвижен имот бр.СВ 5 5/14. 

 
Член 2 

Се задолжува Друштвото за изградба, управување и 
издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВ-
СКИ ДООЕЛ Скопје да изврши упис за зголемување на 
основната главнина во трговскиот регистар што се води 
при Централниот  регистар на Република Македонија. 

 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7709/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4422. 
Врз основа на член 42 од Законот за државните 

службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 
81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 
35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 
82/2013, 106/2013 и 132/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА 
ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на вредност на бодот за 
платите на државните службеници за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
1/2014), во членот 2 бројот „77,5“ се заменува со бројот 
„76,8 “. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 

Бр. 42-7771/1 Заменик на претседателот  
23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4423. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ  НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА 
НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИ-
ОТ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР-ЦЕНТАР 

ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Заради обезбедување на подобри и посовремени ин-

фраструктурни услови за остварување на драмската 
дејност во Република Македонија, врз основа на проек-
тната документација за изградба на објектот и Физиби-
лити студијата за оправданост на доделување на дого-
вор за воспоставување на јавно приватно партнерство 
на Министерството за култура бр. 48-28/28 од 3.6.2014 
година, а во согласност со стратешките приоритети и 

приоритетни цели на Владата на Република Македони-
ја и Програмата за работа на Владата на Република Ма-
кедонија 2014-2018 година, се утврдува потребата од 
започнување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за из-
градба на нов објект на местото на постоечкиот Маке-
донски народен театар - Центар во Скопје. 

 
Член 2 

Образложение за оправданоста 
 
Врз основа на параметрите од физибилити студи-

јата, оправданоста за воспоставување на јавно приват-
но партнерство за изградбата на нов објект на местото 

на постоечкиот Македонски народен театар - Центар 
во Скопје, е финансиската придобивка на Република 
Македонија како јавен партнер, во износ од 9 698 
048,00 евра што претставува разлика од инвестициска-
та вредност доколку јавниот партнер самостојно ја фи-
нансира изградбата на објектот наменет за театар и ин-
вестициската вредност доколку јавниот партнер ја реа-
лизира изградбата на објектот преку предложениот мо-

делот на јавно приватно партнерство.  
Согласно предмер пресметките на основниот про-

ект и физибилити студијата вкупната вредност на теа-
тарот без гаражен простор и деловен објект изнесува   
21 782 273,00 евра. Ова претставува проценета инвес-
тициска вредност доколку јавниот партнер одлучи са-
мостојно да го изгради објектот наменет само за теа-

тар. При реализација на проектот по пат на јавно при-
ватно   партнерство, инвестицијата на јавниот партнер 
би изнесувала 12 084 225,00 евра (од кои 8 084 225,00 
евра за внатрешно уредување и опремување и 4 000 
000,00 евра за кофинансирање распределени во пет го-
дишни транши од по  800 000,00 евра, почнувајќи од 
2016 година). Со ваквата реализација на проектот јав-

ниот  партнер  остварува  заштеда од 9 698 048,00 евра. 
Заштедата би можела да биде и повисока доколку при 
селекцијата за избор на приватен партнер се јави суб-

јект кој ќе побара помал износ на кофинансирање од 
страна на јавниот партнер од максимално утврдениот 
износ, како и доколку при набавката на внатрешното 
уредување и опремување на театарот се добијат понуди 
пониски од проценетите. 

 
Член 3 

Образложение за основот за идентификување  
на видот на договорот 

 
Со воспоставувањето на јавно приватното партнер-

ство, приватниот партнер ќе ја преземе обврската да 
обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за 
давање на јавна услуга од областа на културата, преку 
изградба на објект на јавна инфраструктура (изградба 
на современ театарски објект), до фаза на затворена ка-
рабина со фасада, предвидените инсталации и партерно 
уредување. Во замена за преземената обврска на при-
ватниот партнер, ќе му се додели во сопственост дел од 
објектот наменет за комерцијални активности кој е 
предвиден согласно проектната документација и пари-
чен надомест како кофинансирање, кој како максима-
лен износ се определува на 4 000 000,00 евра во денар-
ска противвредност, по среден курс на Народна банка 
на Република Македонија на денот на доспевањето на 
секоја годишна транша за исплата, согласно договорот 
за воспоставување на јавно приватно партнерство. 

 
Член 4 
Цели 

 
Со воспоставувањето на јавно приватно партнер-

ство за изградба на нов објект на местото на постоеч-
киот Македонски народен театар - Центар во Скопје ќе 
се постигнат следните цели: 

- обезбедување на современи услови за остварува-
ње и унапредување на драмската дејност во Република 
Македонија, 

- зголемување на можностите за создавање на сов-
ремени и традиционални драмски дела и нивно презен-
тирање на широката јавност,  

- подигнување на свеста и нивото на театарската 
култура на широката јавност и 

- поголема достапност на драмските дела.  
 

Член 5 
Предмет на јавно приватно партнерство 

 
Предмет на јавно приватно партнерство е изградба-

та на нов објект на местото на постоечкиот Македон-
ски народен театар - Центар во Скопје, како инфрас-
труктурен повеќенаменски објект според модел-сцена-
риото од физибилити студијата, Изградба – Сопстве-
ност - Трансфер (изградба на целокупниот објект од 
страна на приватниот партнер без внатрешно уредува-
ње и опремување на театарот, со кофинансирање од 
страна на јавниот партнер).  

Основните услови за доделување на договорот за 
воспоставување на јавно приватно партнерство се: 

- поднесена најниската понуда за кофинансирање, 
- доработка на проектната документација за делот 

од објектот кој се однесува за приватниот партнер сог-
ласно постоечката проектна документација и предвиде-
ните намени од урбанистичката документација, 
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- обезбедување на одобрение за градење од надлеж-

ниот орган во рок од најмногу шест месеци од денот на 

доделувањето на договорот за воспоставување на јавно 

приватно партнерство, 

- изградба на објектот во рок од најмногу три годи-

ни од денот на обезбедување на одобрение за градење, 

- обезбедување на стручен надзор за изградбата на 

објектот, а јавниот партнер има право да врши надзор 

на реализацијата на договороот за воспоставување на 

јавно приватно партнерство, 

- обезбедување на банкарска гаранција за квалитет-

но и навремено извршување на работите во износ од 

5% од проценетата инвестициска вредност која треба 

да ја вложи приватниот партнер и 

- да се приложи доказ дека има на располагање или 

има пристап до финансиски средства потребни за реа-

лизација на изградбата на новиот објект. 

 

Член 6 

Вид на постапка од Законот  

за јавните набавки 

 

Постапката за доделување на договор за воспоста-

вување на јавно приватно партнерство за изградбата на 

нов објект на местото на постоечкиот Македонски на-

роден театар - Центар во Скопје, ќе се спроведе како 

меѓународна отворена постапка за доделување на дого-

вор за јавна набавка за изведување на работи, согласно 

Законот за јавните набавки. 

Постапката ќе се спроведе најмногу во рок од 120 

дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 7 

Начин и рок за спроведување  

на постапка 

 

За спроведување на постапката за доделување на 

договор за воспоставување на јавно приватно партнер-

ство за изградбата на нов објект на местото на постоеч-

киот Македонски народен театар - Центар во Скопје, 

Владата на Република Македонија на предлог на ми-

нистерот за култура, во рок од 15 дена од денот на вле-

гувањето во сила на оваа одлука ќе формира посебна 

Комисија. 

Комисијата од став 1 на овој член, најдоцна во рок 

од 30 дена од денот на нејзиното формирање, ќе ја под-

готви тендерската документација заедно со нацрт дого-

ворот и јавниот повик и ќе ја достави на одобрување до 

Владата на Република Македонија. 

Комисијата од став 1 на овој член, јавниот повик ќе 

го објави согласно Законот за јавните набавки во рок 

од три дена од одобрувањето на тендерската докумен-

тација од страна на Владата на Република Македонија. 

 

Член 8 

Висина на надоместок за издавање на тендерска 

документација 

 

За издавањето на тендерската документација не се 

наплаќа паричен надоместок. 

Член 9 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 
Бр. 42-7881/1 Заменик на претседателот 

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски,с.р. 
__________ 

4424. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.51/2005, 137/2007, 91/2009, 

124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 

и 42/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-

ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УР-

БАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛО-

КАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 2014 ГОДИНА 

 

1. Во Годишната програма за изработка на урбанис-

тички планови и државна и локална урбанистичка 

планска документација во Република Македонија во 

2014 година („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 15/14), во точката 1, потточка 1.2 износот 

„500.000,00“ се заменува со износот „2.300.000,00“. 

Во потточката 1.3 износот „2.000.000,00“ се замену-

ва со износот „2.500.000,00“. 

По потточката 1.3, се додава нова потточка 1.4 која 

гласи: 

„1.4 Изработка на урбанистичко планска докумен-

тација за викенд населба Треска. 

300.000,00 денари“. 

Во потточката 1.5 износот „1.000.000,00“ се замену-

ва  со износот „1.500.000,00“. 

Во потточката 1.6 износот „1.000.000,00“ се замену-

ва со износот „1.500.000,00“. 

Во потточката 1.8 износот „1.500.000,00“ се замену-

ва со износот „500.000,00“. 

Во потточката 1.13 износот „800.000,00“ се замену-

ва со износот „1.200.000,00“. 

Потточката 1.16 се менува и гласи: 

„Изработка на урбанистичко планска документаци-

ја за општина Шуто Оризари со намена А и Д“ 

800.000,00 денари“. 

Во „Вкупно:“ износот „21.000.000,00“ се заменува 

со износот „25.000.000,00“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 42-7393/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4425. 
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
180/2013) и член 7 од Законот за земјоделство и рура-
лен развој („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 
106/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.9.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА  

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-

ниот развој за 2014 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 10/2014, 31/2014 и 137/2014), во 
делот I, износот „1.602.100.000“ се заменува со износот 
„1.596.100.000“ 
       

II 
Во делот II, во воведната реченица износот 

„1.931.600.000“ се заменува со износот „1.925.600.000“. 
Во табелата, во мерката 124 износот „539.673.157“ 

се заменува со износот „523.673.157“. 
Во мерката 323 износот „147.249.315“ се заменува 

со износот „157.249.315“. 
 

III 
Во делoт Х во ставот 1 алинеја 1 износот 

„80.000.000“ се заменува со износот „96.000.000“. 
Во алинеја 2 износот „325.125.048“ се заменува со 

износот „293.125.048“. 
 

IV 
Во делот ХVIII, во ставот 1 по алинејата 4 се додава 

нова алинеја која гласи: 
„- инвестиции за озеленување на површини покрај 

природни езера и магистрални патишта во рурални 
средини.“ 

По ставот 3 се додаваат два нови ставови 4 и 5 кои 
гласат:  

„Корисник на средствата од ставот 1 алинеја 5 на 
овој дел е Јавното претпријатие за стопанисување со 
шумите во државна сопственост „Македонски шуми“. 

Неповратната финансиска поддршка од став 1 али-
неја 5 од овој дел, се доделува во висина од 100% од 
вкупната вредност од прифатливите трошоци и се ис-
плаќа во висина на износот утврден согласно договори-
те за јавни набавки склучени од корисникот од ставот 4 
на овој дел и склучен договор со Mинистерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. “ 

Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 6, 7, 
8, 9, 10, 11 и 12. 

 
V 

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

 
Бр. 42-7814/1 Заменик на претседателот 

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески,с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4426. 

Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка согласно член 93 став 1 

алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за Судски совет на Република Македонија в.в. 

со член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се разрешува од вршење на судиската функција 

Орце Филипов, судија на Основниот суд Кочани, пора-

ди нестручно и несовесно вршење на судиската фун-

кција од член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за судо-

вите.  

 

Бр. 07-1700/1 Судски совет 

25 септември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4427. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со 

член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), Советот на На-

родната банка на Република Македонија, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 

 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 153/12, 98/13 

и 166/13) во точка 2, став 6, зборовите: „(„Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 17/08, 31/09, 91/11, 

и 127/12)“, се заменуваат со зборовите: „(„Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 50/13 и 157/13)“. 

2. Во точка 23, зборот: „31.12.2014“ се заменува со 

зборот: „31 декември 2015“. 

3. Оваа oдлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година. 

     

О.бр. 02-15/IX-1/2014 Гувернер и претседавач 

25 септември 2014 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 
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4428. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА  
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 
„Стрелец“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 
(седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Стрелец“, изработени од сребро Ag925, со тежи-
на на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 
г, во овална форма со димензии 35 х 45 мм, полирани 
со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно 
стакленце со димензии 18,4 х 6,1 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот е прикажана украсна композиција што 
претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 
Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-
ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вмет-
нато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото 
стакленце). На горниот дел од кованата пара е прика-
жан грбот на Република Македонија. По должината на 
периметарот, на двете страни, се прикажани симболите 
на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај 
Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци 
(Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се 
прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 
денари“ на македонски јазик, како и годината на изда-
вање „2014“ и  ознаката „Ag925“. 

- на реверсот во левиот дел од центарот на монетата 
е прикажан портрет на млада девојка којашто стрела со 
лак и стрела. На десната страна е вметнато кобалтно 
стакленце на кое е претставена слика на соѕвездието 
Стрелец, и е опкружена со украс (коса на девојката и 
цели).  

На долниот дел, по должината на периметарот, е 
прикажан симболот на хороскопскиот знак Стрелец от-
печатен на цел, како и името на овој хороскопски знак 
на латински јазик.  

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ги и 
симболот Стрелец и, делумно, косата) се насликани со 
злато.  

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата.  

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-
личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
О.бр. 02-15/IX-4/2014 Гувернер и претседавач 

25 септември 2014 година на Советот на Народната банка 
Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 
__________ 

4429. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14 ), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА  
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 
„Јарец“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 
(седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Јарец“, изработени од сребро Ag925, со тежина 
на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 г, 
во овална форма со димензии 35 х 45 мм, полирани со 
24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно 
стакленце со димензии 18,4 х 6,1 мм. 

3.  Кованата пара за колекционерски цели од точка 
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот е прикажана украсна композиција што 
претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 
Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-
ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вмет-
нато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото 
стакленце). На горниот дел од кованата пара е прика-
жан грбот на Република Македонија. По должината на 
периметарот, на двете страни, се прикажани симболите 
на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај 
Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци 
(Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се 
прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 
денари“ на македонски јазик, како и годината на изда-
вање „2014“ и  ознаката „Ag925“. 

- на реверсот, на левата страна е прикажана слика 
на јарец што лежи. На десната страна е претставено со-
ѕвездие коешто му одговара на хороскопскиот знак Ја-
рец, насликано на вметнато кобалтно стакленце и оп-
кружено со украс.  
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На долниот дел е прикажано името на монетата на 

латински јазик, заедно со симболот на хороскопскиот 

знак Јарец отпечатен на рог.  

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ги 

симболот Јарец, дел од украсот, како и роговите и 

опашката на Јарецот) се насликани со злато. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

О.бр. 02-15/IX-5/2014 Гувернер и претседавач 

25 септември 2014 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

__________ 

4430. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 

начинот, постапката за издавање, формата, содржината 

и располагањето со кованите пари за колекционерски 

цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекци-

онерски цели О.бр.02-15/III-4/2014 од 27 март 2014 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

58/14), по точка 4 се додава нова точка 4-а која гласи: 

„4-а. Гувернерот на Народната банка одлучува за 

количината на кована пара за колекционерски цели 

што ќе се продава и дистрибуира надвор од територија 

на Република Македонија и на територија на Републи-

ка Македонија.“ 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

О.бр. 02-15/IX-6/2014 Гувернер и претседавач 

25 септември 2014 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

4431. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекци-

онерски цели О.бр.02-15/III-5/2014 од 27 март 2014 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/14), по точка 4 се додава нова точка 4-а која гласи: 

„4-а. Гувернерот на Народната банка одлучува за 
количината на кована пара за колекционерски цели 
што ќе се продава и дистрибуира надвор од територија 
на Република Македонија и на територија на Републи-
ка Македонија.“. 

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
О.бр. 02-15/IX-7/2014 Гувернер и претседавач 

25 септември 2014 година на Советот на Народната банка 
Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 
__________ 

4432. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекци-

онерски цели О.бр.02-15/IV-4/2014 од 30 април 2014 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 71/14), по точка 4 се додава нова точка 4-а која 
гласи: 

„4-а. Гувернерот на Народната банка одлучува за 
количината на кована пара за колекционерски цели 
што ќе се продава и дистрибуира надвор од територија 
на Република Македонија и на територија на Републи-
ка Македонија.“ 

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
О.бр. 02-15/IX-8/2014 Гувернер и претседавач 

25 септември 2014 година на Советот на Народната банка 
Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 
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4433. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекци-

онерски цели О.бр.02-15/VII-4/2014 од 3 јули 2014 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
102/14), по точка 4 се додава нова точка 4-а која гласи: 

„4-а. Гувернерот на Народната банка одлучува за 
количината на кована пара за колекционерски цели 
што ќе се продава и дистрибуира надвор од територија 
на Република Македонија и на територија на Републи-
ка Македонија.“ 

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
О.бр. 02-15/IX-9/2014 Гувернер и претседавач 

25 септември 2014 година на Советот на Народната банка 
Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 
__________ 

4434. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Во Одлуката за издавање кована пара за колек-

ционерски цели О.бр.02-15/VII-3/2014 од 3 јули 2014 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 102/14), по точка 4 се додава нова точка 4-а која 
гласи: 

„4-а. Гувернерот на Народната банка одлучува за 
количината на кована пара за колекционерски цели 
што ќе се продава и дистрибуира надвор од територија 
на Република Македонија и на територија на Репуб-
лика Македонија.“ 

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
О.бр. 02-15/IX-10/2014 Гувернер и претседавач 
25 септември 2014 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 
 Димитар Богов, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

4435. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Патишка река во надлежност на 

одржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Патишка река, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Патишка река. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15315/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4436. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.  55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Тажево во надлежност на одржу-

вање на Одделение  за катастар на недвижности  Маке-

донски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Тажево, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Тажево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15316/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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4437. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Алданци во надлежност на од-

ржување 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 Алданци, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Алданци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15317/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4438. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Спанчево-Вон-град во надлеж-

ност на одржување на Одделение  за катастар на нед-

вижности  Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Спанчево-Вон-град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Спанчево-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15318/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

4439. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Давидово во надлежност на од-

ржување на Одделение за катастар на недвижности  

Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Давидово, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Давидово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15319/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4440. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („,Службен весник на Република Ма-

кедонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), директо-

рот 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 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Раштак во надлежност на одржу-

вање на Одделение за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Раштак, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Раштак. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15320/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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4441. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Д. Липовиќ во надлежност на од-

ржување на Одделение за катастар на недвижности  Ра-

довиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Д. Липовиќ, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Д. Липовиќ. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15321/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4442. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Мустафино-Вон-град во надлеж-

ност на одржување на Одделение  за катастар на нед-

вижности  Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Мустафино-Вон-град, престануваат да 

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

та општина  Мустафино-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15322/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

4443. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Црвени Брегови 2 во надлежност 

на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-

ти  Неготино. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Црвени Брегови 2, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Црвени Брегови 2. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15323/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4444. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ораовец во надлежност на одржу-

вање на Одделение  за катастар на недвижности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ораовец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Ораовец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15324/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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4445. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Севендекли во надлежност на од-

ржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Севендекли, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Севендекли. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15325/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4446. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Еловец во надлежност на одржу-

вање на Одделение  за катастар на недвижности  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Еловец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Еловец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15326/1  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

4447. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Лозово-Вон-град 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 Лозово-Вон-град, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина Лозово-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15354/1  

22 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4448. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Белица во надлежност на одржу-

вање на Одделение  за катастар на недвижности  Маке-

донски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Белица, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Белица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15355/1  

22 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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4449. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 22.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бусилци во надлежност на одржу-
вање на Одделение  за катастар на недвижности  Велес. 

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

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

 
Бр. 09-15356/1  

22 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4450. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 22.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Сливица во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  
Битола. 

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

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

 
Бр. 09-15357/1  

22 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4451. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Малкоец во надлежност на од-

ржување 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 Малкоец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Малкоец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15358/1  

22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4452. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Јаболци во надлежност на одржу-

вање на Одделение за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Јаболци, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Јаболци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15359/1  

22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4453. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Сушица во надлежност на одржу-

вање на Одделение  за катастар на недвижности  Стру-

мица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Сушица, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Сушица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15360/1  

22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4454. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Растеш во надлежност на одржу-

вање на Одделение  за катастар на недвижности  Маке-

донски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Растеш, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Растеш. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15361/1  

22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4455. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Д. Дупени во надлежност на од-

ржување на Одделение за катастар на недвижности  Ре-

сен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Д. Дупени, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Д. Дупени. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15108/1  

19 август  2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4456. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Перово во надлежност на одржу-

вање 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 Перово, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Перово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15109/1  

19 август  2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4457. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Дрмени во надлежност на одржу-

вање 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 Дрмени, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Дрмени. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15110/1  

19 август  2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4458. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Курбиново во надлежност на од-

ржување на Одделение за катастар на недвижности  Ре-

сен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Курбиново, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Курбиново. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15111/1  

19 август  2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4459. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ињево-Вон-град во надлежност 

на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-

ти  Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ињево-Вон-град, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Ињево-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15112/1  

19 август  2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4460. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Нижеполе во надлежност на од-

ржување на Одделение за катастар на недвижности  

Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Нижеполе, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Нижеполе. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15113/1  

19 август  2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4461. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Старавина во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  
Битола. 

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

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

 
Бр. 09-15114/1  

19 август  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4462. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Канино во надлежност на одржува-
ње на Одделение  за катастар на недвижности  Битола. 

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

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

 
Бр. 09-15115/1  

19 август  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4463. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Дихово-Вон-град во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Битола. 

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

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

 
Бр. 09-15116/1  

19 август  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4464. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Осолница во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  
Дебар. 

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

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

 
Бр. 09-15117/1  

19 август  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4465. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Д. Количани во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Д. Количани, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Д. Количани. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-15118/1  

19 август  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4466. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 , 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 29.8.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-15688/1  

29 август 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4467. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 , 41/2014 и 115/2014 ), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 29.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Србица-Вон-град, која е во над-
лежност 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 Србица-Вон-Град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Србица-Вон-град. 

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

 
Бр. 09-15689/1  

29 август 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

4468. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 29.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Брждани, 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 Брждани, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Брждани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15690/1  

29 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4469. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 29.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Првце, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Првце, престануваат да важат аналогни-

те катастарски планови за катастарската општина  

Првце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15691/1  

29 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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4470. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013 , 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.9.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Каменица, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Делчево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Каменица, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Каменица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15874/1  

4 септември  2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4471. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013 , 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.9.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Драмче, 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 Драмче, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Драмче. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-15875/1  

4 септември  2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

4472. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 , 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ПЛАНОВИ 
 
На ден 4.9.2014 година се става во примена базата 

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

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

 
Бр. 09-15876/1  

4 септември  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4473. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директо-
рот 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 3.9.2014 година се става во примена базата 

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

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

 
Бр. 09-15815/1  

3 септември  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4474. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директо-
рот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 3.9.2014 година се става во примена базата 

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

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Валандово-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина  Валандово-Вон-град. 

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

 
Бр. 09-15816/1  

3 септември  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4475. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директо-
рот 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 3.9.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Свето Митрани, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Крушево. 

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

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

 
Бр. 09-15817/1  

3 септември  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4476. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директо-
рот 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 3.9.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Турје, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  
Оxрид. 

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

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

 
Бр. 09-15818/1  

3 септември  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4477. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директо-
рот 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 3.9.2014 година се става во примена базата 

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

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

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

 
Бр. 09-15819/1  

3 септември  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

4478. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директо-
рот 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 3.9.2014 година се става во примена базата 

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

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

 
Бр. 09-15820/1  

3 септември  2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

4479. 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ХРАНА КОЈА СОД-
РЖИ ИЛИ СЕ СОСТОИ ОД ЛИСТОВИ БЕТЕЛ 

(PIPER BETLE) ОД БАНГЛАДЕШ(*) 
 

Член 1 
Со ова решение се забранува увоз на храна во Ре-

публика Македонија која содржи или се состои од лис-
тови бетел (Piper betle) од Бангладеш. 

 
Член 2 

Забраната од членот 1 на ова решение се однесува 
на сите прехранбени производи кои во себе содржат 
или се состојат од листови бетел (Piper betle) со тари-
фен број 1404 90 00 кои потекнуваат или доаѓаат од 
Бангладеш. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 16-5794/4 Директор на Агенција 

2 септември 2014 година за храна и ветеринарство, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

 
(*) Со ова решение се врши усогласување со Одлуката на 
Комисијата за спроведување од 13 февруари 2014 година за 
повлекување на привремениот увоз од Бангладеж на храна која 
содржи или се состои од листови бетел, CELEX бр. 32014D0088 

________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

4480. 
Врз основа на членот 158-s, точка 1), членот 154-в, 

членот 154-г став (2), 154-д став (4), членот 154-ж, чле-
нот 154-з, членот 154-м став (3), членот 154-н став (4), 
членот 154-њ став (1) и член 154-ќ став (2) од Законот 
за супервизија на осигурување („Службен весник на 
Република Македонија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 
67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 112/2014), Сове-
тот на eксперти на Агенцијата за супервизија на осигу-
рување на седница одржана на ден 23.9.2014 година, 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА АКТУАР 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-
стапката за спроведување на стручниот испит за ак-
туар, начинот на бодување на првиот и вториот дел од 
испитот како и формата и содржината на уверението за 
положен стручен испит за актуар. 

Услови за полагање на стручен испит 
 

Член 2 
Стручен испит за актуар може да полага лице кое 

ги исполнува условите од член 112 став (1) точки 1) и 
5) од Законот за супервизија на осигурување.  

 
Спроведување на обука 

за актуар 
 

Член 3 
(1) Обуката и стручниот испит за актуар се спрове-

дува врз основа на констатирана потреба од страна на 
Агенцијата за супервизија на осигурување (во ната-
мошниот текст: Агенцијата), но најмалку еднаш го-
дишно. 

(2) Доколку не се пријават најмалку 5 (пет) канди-
дати, Агенцијата може да не ја спроведе обуката однос-
но стручниот испит за актуар. 

(3) Обуката за актуар за предметите од Наставната 
програма од член 4 став (4) од овој Правилник ја спро-
ведуваат едукатори ангажирани од Агенцијата за су-
первизија на осигурување. 

(4) Начинот и постапката на спроведување на обу-
ката за актуар за предметите од Наставната програма за 
полагање на стручен испит за актуар ја пропишува 
Агенцијата. 

(5) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата 
веб страница ги известува заинтересираните кандидати 
за времето и местото на одржување на обука за актуар, 
односно стручниот испит за актуар. 

  
Стручен испит за актуар 

 
Член 4 

(1) Стручниот испит за актуар се полага по следни-
те предмети: 

1.1 веројатност и статистика; 
1.2 финансиска математика; 
1.3 стохастичко моделирање; 
1.4 економија; 
1.5 модели на доживување; 
1.6 актуарска математика 1; 
1.7 актуарска математика 2; 
1.8 управување со инвестиции и средства; 
1.9 осигурување на живот; 
1.10 неживотно осигурување; 
1.11 социјално и пензиско осигурување; 
1.12 здравствено осигурување; 
1.13 сметководство во осигурувањето; 
1.14 регулатива од областа на осигурувањето и 
1.15 професионализам и етика. 
(2) За секој од предметите од став (1) на овој член 

одделно се полага испит кој се состои од два дела и 
тоа: 

1) Прв дел (теоретски дел) со кој се проверува тео-
ретското знаење на кандидатите и 

2) Втор дел (практичен пример) со кој се проверува 
способноста за примена на законите во практиката. 

(3) Деталната содржина на секој од предметите од 
став (1) на овој член е разработена во Наставна програ-
ма за полагање на стручен испит за актуар која ја ут-
врдува Агенцијата и во истата се содржани градивото, 
прописите и литературата. 

(4) Наставната програма од став (4) на овој член 
Агенцијата ја објавува на нејзината веб страна.  
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Прв (теоретски) дел од стручниот испит за актуар 
 

Член 5 
(1) Стручниот испит за актуар за секој од предмети-

те наведени во член 4 став (1) од овој правилник  се по-
лага по завршување на обуката за актуар за секој пред-
мет одделно.  

 
(2) Стручниот испит за актуар за секој од предмети-

те наведени во член 4 став (1) од овој правилник  за-
почнува со полагање на првиот (тероретски) дел од ис-
питот. 

(3) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за 
актуар по секој од предметите наведени во член 4 став 
(1) од овој правилник, се полага писмено по електрон-
ски пат со одговарање на определен број на прашања 
во вид на решавање на електронски тест на компјутер. 

(4) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за 
актуар по секој од предметите наведени во член 4 став 
(1) од овој правилник содржи вкупно 30 прашања. 

(5) Секое прашање се состои од 5 понудени опции 
за заокружување од кои една опција е точна, две се 
слични и две не се точни.  

(6) Секој точен одговор на прашање се бодува со 1 
(еден) поен, сличните и неточните одговори не се боду-
ваат. 

(7) На кандидатот за време на полагање на првиот 
(теоретски) дел од стручниот испит за актуар не му се 
дозволува користење на закони ниту закони со комен-
тари и објаснувања.  

(8) Вкупното траење на времето определено за од-
говарање на прашањата по секој од предметите наведе-
ни во член 4 став (1) од овој правилник од првиот дел 
од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути. 

(9) Се смета дека првиот (теоретски) дел од струч-
ниот испит за актуар по секој од предметите наведени 
во член 4 став (1) од овој правилник, испитот го поло-
жил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата 
од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број 
предвидени поени, односно доколку постигне најмалку 
21 поен. 

(10) Кандидатот кој не го положил успешно испи-
тот од некој предмет може само еднаш да го повтори 
полагањето на испитот по истиот предмет. 

(11) Кандидатот кој два пати едноподруго не го по-
ложил испитот од еден предмет го губи правото да ги 
полага преостанатите испити, но успешно положените 
испити му се признаваат при следно спроведување на 
стручен испит за актуар. 

(12) Резулатите од полагањето на првиот дел од 
стручниот испит за актуар му се достапни на кандида-
тот на компјутерот на кој го полагал испитот веднаш 
по неговото завршување. 

 
 
 

Втор  дел (практичен пример) од стручниот испит 
за актуар 

 
Член 6 

(1) Кандидатот кој не го положил првиот (теорет-
ски) дел од стручниот испит за актуар по секој од пред-
метите наведени во член 4 став (1) од овој правилник  
не може да го полага вториот дел (практичен пример) 
од стручниот испит за застапник за секој од предмети-
те наведени во член 4 став (1) од овој правилник.  

(2) Вториот дел (практичен пример) од стручниот 
испит за актуар по секој од предметите наведени во 
член 4 став (1) од овој правилник  се полага во рок од 
најмалку 15 дена по успешно полагање на првиот (тео-
ретски) дел од стручниот испит по секој од предметите 
наведени во член 4 став (1) од овој правилник.   

(3) Вториот дел од стручниот испит за актуар за се-
кој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој 
правилник се состои од: 

1) Практичен пример; 
2) Прашања кои кандидатот треба да ги одговори 

врз основа на практичниот пример и/или 
3) Задачи кои кандидатот треба да ги реши врз ос-

нова на практичниот пример. 
(4) Вториот дел (практичен пример) од стручниот 

испит за актуар се полага писмено со проучување на 6 
практични примери по секој од предметите наведени 
во член 4 став (1) од овој правилник. Секој практичен 
пример содржи 1 прашање со 5 понудени опции за за-
окружување од кои една опција е точна, две се слични 
и две не се точни. 

(5) Секој точен одговор на прашање се бодува со 5 
(пет) поени, сличните и неточните одговори одговори 
не се бодуваат. 

(6) Кандидатот го положил вториот дел (практичен 
пример) од стручниот испит за актуар доколку освоил 
минимум 70% од вкупниот број бодови односно докол-
ку освоил минимум 21 поен. 

(7) На кандидатот за време на полагање на вториот 
дел (практичен пример) од стручниот испит за актуар 
му се дозволува единствено користење на закони (без 
коментари и објаснувања) кои во електронска врзија се 
наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага ис-
питот, калкулатор и пенкало. 

(8) Вкупното времетраење на вториот дел (практи-
чен пример) од стручниот испит за актуар по секој од 
предметите наведени во член 4 став (1) од овој правил-
ник, изнесува 120 минути. 

(9) Резулатите од полагањето на вториот дел од 
стручниот испит за актуар по секој од предметите наве-
дени во член 4 став (1) од овој правилник, му се дос-
тапни на кандидатот најдоцна во рок од 5 (пет) дена од 
денот на полагањето. 

 
Комисија за спроведување на стручниот испит  

за актуар 
 

Член 7 
(1) Прашањата за стручниот испит за актуар ги ве-

рификува Комисија за спроведување на стручниот ис-
пит за актуар (во натамошниот текст: Комисија).  

 
(2) Комисијата од став (1) на овој член врши и реви-

зија и ажурирање на јавно достапната база на прашања 
за спроведување на стручниот испит за актуар. 

 
(3) Комисијата од став (1) на овој член ги разгледу-

ва доставените писмени забелешки од страна на канди-
датите кои не го положиле вториот дел од стручниот 
испит за актуар како и од кандидатите кои сметаат дека 
одговорите не им се соодветно бодувани, најдоцна во 
рок од седум дена од денот на приемот на забелешките 
и може да направи корекција на бројот на освоени пое-
ни доколку утврди дека е настаната грешка при боду-
вањето. 

(4) Комисијата ја формира Советот на експерти на 
Агенцијата. 

(5) Комисијата се состои од 6 (шест) члена од кои 1 
(еден) претседател, 2 (два) члена и 3 (три) заменици 
членови на Комисијата. 
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(6) Комисијата по нејзино формирање донесува Де-
ловник со кој се пропишува начинот на работа на Ко-
мисијата. 

 
Постапка за спроведување на стручниот испит  

за актуар 
 

Член 8 
(1) За полагање на стручниот испит за актуар, кан-

дидатот до Агенцијата поднесува барање за полагање 
на стручен испит за актуар. 

(2) Со барањето за полагање на стручен испит за ак-
туар кандидатот е должен да поднесе докази за испол-
нување на условите за полагање на стручниот испит за 
актуар пропишани во член 2 од овој правилник. 

(3) Агенцијата со решение утврдува дали кандида-
тот ги исполнува условите за полагање на стручниот 
испит за актуар. 

(4) Кандидатот на кој што со решение му е одобре-
но барање за полагање на стручниот испиот за актуар, 
преку електронска пошта се известува за времето и 
местото на полагање на стручниот испит за актуар нај-
доцна во рок од 8 дена пред полагање на стручниот ис-
пит за актуар. 

(5) На кандидатот на кој што со решение му е одоб-
рено барање за полагање на стручниот испиот за акту-
ар мора да му се овозожи да го полага стручниот испит 
за актуар во првиот нареден термин од денот на одоб-
реното барање за полагање на стручниот испит за ак-
туар. 

 (6) Кандидатот е должен во рок од 5 дена од доби-
вање известување од став (4) од овој член, преку елек-
тронска пошта, да го пријави учеството на стручниот 
испит за актуар. 

(7) Даумот и времето на полагање на испитот се об-
јавува на веб страницата на Агенцијата најмалку 3 дена 
пред одржување на стручниот испит за актуар. 

 
Член 9 

(1) Стручниот испит за актуар се полага во просто-
рија за полагање на испит, посебно опремена за полага-
ње на стручен испит за актуар со материјално техничка 
и информатичка опрема, интернет врска и опрема за 
снимање на полагањето.  

(2) Полагањето на стручниот испит за актуар се 
снима и во живо се емитува на веб страницата на 
Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето 
се прекине, снимката од целиот испит се поставува на 
веб страницата на Агенцијата. 

(3)  Во просторијата за полагање на стручниот ис-
пит за актуар, за време на полагање на испитот се при-
сутни двајца овластени претставници од Агенцијата, 
членовите на Комисијата за спроведување на стручни-
от испит за актуар од член 7 став (4) од овој Правил-
ник, еден претставник од Министерството за финан-
сии, еден претставник од Владата на Република Маке-
донија на предлог на Канцеларијата на претседателот 
на Владата на Република Македонија и еден информа-
тичар предложен од Министерството за информатичко 
општество и администрација.  

(4) Просторот и условите за одржување на стручни-
от испит за актуар ги обезбедува посебно правно лице 
со кое Агенцијата склучила договор а кое што ги ис-
полнува просторните услови и материјално техничката 
и информатичката опрема на просториите за полагање 
на испитот кои ги пропишува Агенцијата. 

Член 10 
(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот ис-

пит за актуар овластениот претставник од Агенцијата 
го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лич-
на карта или патна исправа. 

(2) На кандидатот за време на полагањето на струч-
ниот испит за актуар не му се дозволува користење на 
мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и дру-
ги технички и информатички средства, претходно под-
готвени предмети и слично. 

(3) На кандидатот за време на полагањето на струч-
ниот испит за актуар не му се дозволува да контактира 
со други кандидати или лица освен со информатичарот 
од членот 9 став (3) од овој Правилник, во случај до-
колку има технички проблем со компјутерот. 

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат 
отстранети за пет минути стручниот испит за актуар 
продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок 
стручниот испит за актуар само за тој кандидат се пре-
кинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од 
денот на прекинувањето на стручниот испит за актуар.  

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет комјутери и 
ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути 
стручниот испит за актуар се прекинува за сите канди-
дати што го полагаат стручниот испит за актуар и ќе се 
одржи во рок од најмногу три дена од денот на преки-
нувањето на стручниот испит за актуар 

(6) Доколку кандидатот при полагањето на струч-
ниот испит за актуар постапува спротивно од ставовите 
(2), (3), (4) и (5) на овој член, нема да му се дозволи на-
тамошно полагање на стручниот испит за актуар во таа 
испитна сесија.  

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, се смета 
дека кандидатот не го положил стручниот испит за ак-
туар и истото се констатира во записникот за полагање 
на стручниот испит за актуар . 

(8) Лицата од членот 9 став (3) од овој Правилник, 
за време на полагањето на стручниот испит за актуар 
не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во 
непосредна близина на кандидатот кој го полага струч-
ниот испит за актуар, освен во случај на отстранување 
на технички проблем кога не смеат да се задржуваат 
подолго од пет минути. 

 
Член 11 

(1) На денот на полагањето на стручниот испит за 
актуар претставникот на Агенцијата му дава на канди-
датот пристапен код, односно лозинка со кој му се 
одобрува пристап во електронскиот систем. 

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот до-
бива електронски тест за стручниот испит за актуар, 
компјутерски генерирани, чија содржина по случаен 
избор ја одредува софтверот на електронскиот систем, 
од јавно достапната база на прашања. 

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит за ак-
туар содржат упатство за начинот на решавање на ис-
тиот за кое претставникот на Агенцијата дава појасну-
вање пред да започне полагањето на стручниот испит 
за актуар. 

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот 
испит за актуар не може да дозволи постоење на иден-
тична содржина на електронски тест за првиот дел од 
испитот, односно практичниот пример и прашања 
и/или задачи за вториот дел од испитот во една сесија 
за повеќе од еден кандидат. 
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Член 12 
(1) Во случај на спреченост на спроведување на 

првиот или вториот дел од стручниот испит за актуар 
поради причини што доведуваат до техничка немож-
ност на функционирање на електронскиот систем пола-
гањето на стручниот испит за актуар се прекинува. 

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член ќе 
се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на 
стручниот испит за актуар истиот продолжува веднаш 
по нивното отстранување. 

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не 
се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член струч-
ниот испит за актуар се презакажува за друг термин. 

 
Член 13 

(1) По завршување на стручниот испит за актуар 
Комисијата составува записник.  

(2) Записникот го потпишуваат членовите на Коми-
сијата за спроведување на стручниот испит за актуар 
кои присуствувале на спроведување на стручниот ис-
пит за актуар. 

(3) Кандидатот успешно го положил стручниот ис-
пит за актуар доколку остварил најмалку 70% од вкуп-
ниот број предвидени поени од првиот (теоретски) дел  
и  најмалку 70% од вкупниот број предвидени поени од 
вториот (практичен) дел по секој од предметите наве-
дени во член 4 став (1) од овој правилник. 

 
Уверение за положен стручен испит за актуар 

 
Член 14 

(1) На кандидатот кој успешно го положил стручни-
от испит за актуар согласно записникот од член 13 став 
(1) од овој правилник, Агенцијата му издава Уверение 
за положен стручен испит за актуар во рок од 15 дена 
од денот кога е утврдено дека стручниот испит за акту-
ар е положен.  

(2) Уверението за положен стручен испит за актуар 
содржи: 

1. Полно име и презиме на лицето; 
2. Година и место на раѓање на лицето; 
3. Датумот на полагање на стручниот испит за ак-

туар; 
4. Број и датум на издавање на Уверението за поло-

жен стручен испит за актуар и 
5. Име, презиме и потпис на претседателот на Ко-

мисија за спроведување на стручен испит за актуар. 
 

Преодни и завршни одредби 
 

Член 15 
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе започне да се применува еден 
година од денот на влегувањето во сила на Законот за 
изменување и дополнување на Законот за супервизија 
на осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 188/2013). 

(2) Со започнување на примената на овој правилник 
престанува да важи  Правилникот  за 

начинот на спроведување на стручниот испит пот-
ребен за добивање на дозвола за работа како овластен 
актуар („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 119/2011).   

 
Бр. 0201-604/3 Извршен член на Советот 

23 септември 2014 година на експерти на Агенцијата, 
Скопје Лулзим Имeри, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4481. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 32 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за  изградба и опери-
рање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, 
за влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
29.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за  изградба и оперира-

ње со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. Коста Шахов бр. 12-2, Скопје, за врше-
ње на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од мала хидроелектрична централа „МХЕЦ  
Галичка Река 3“ со референтен бр. 33 издадена со Од-
лука УП1 бр. 07-56/13 од 26.06.2013  година („Службен 
весник на РМ“ бр. 90/13), влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

УП1 Бр. 07-56/13     
29 септември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за  изградба и оперирање со хидроцен-

трали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Коста Шахов бр.12-2, Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
29.9.2014 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
 29.9.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 135.01.1/13 
 
6. Број на деловниот субјект – 6281370 
 
7. Единствен даночен број – 40430007005793 
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8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Галичка Река 
3“ со реф. бр. 33 на КП бр. 580, КП бр. 581, КП бр. 45 и 
КП бр. 46/1 ИЛ бр. 113; КО Јанче Општина Маврово и 
Ростуше.  

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 
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17. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ГАЛИЧКА 
РЕКА 3,  реф. бр. 33 

 
- број на производни единици (агрегати):.....1 (еден) 
- проценет животен век................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон вертикална 
- производител ......................................... GUGLER 

PELTON TURBINE PT 200v-3 
- нето пад ..................................................241,38 m 
- номинален проток...................................0,610 m3/s 
- број на вртежи........................................ 750min-1 
- максимална моќност...............................1129 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип –трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
- вратило вертикано 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител: ......................................TESS 
- номинална активна моќност................1200 kW   
- број на вртежи......................................750 min-1 
- cosφ………………………………………..0.8 
- ниво на заштита...................................IP23 
- класа на изолација...............................F 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот : 
- тип ..................................................трофазен, маслен 
- производител: ......................................Siemens  
- преносен однос...............................0,4/10(20) kV/kV 
- моќност..................................................1600 kVA 
- фреквенција..........................................50 Hz   
- напон на краток спој.............................6% 

_________ 

4482. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 
11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба 
на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен 
весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), по-
стапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки 
Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за опре-
делување на продажна цена на природен гас за тари-
фни потрошувачи приклучени на системот за дистри-
буција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец сеп-
тември 2014 година, на седницата одржана на 26 сеп-
тември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРО-
ДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУ-
ЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  

2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 

снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 
септември 2014 година, се утврдува да изнесува 
30,0842 ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
септември 2014 година, во износ од 25,4383 ден/nm3 и 
цена за услугата снабдување на тарифните потрошува-
чи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со 
Одлуката за определување продажна цена на природен 
гас за месец септември 2014 година  („Службен вес-
ник“ бр. 140/14); 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со сис-
темот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец септември 2014 
година („Службен весник на РМ“ бр. 140/14); 

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на тари-
фа за вршење на дејноста дистрибуција на природен 
гас и снабдување со природен гас на тарифните потро-
шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е 
пресметена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.         

 
УП1 бр. 08–177/14                        Претседател 

 26 септември 2014 година           Димитар Петров, с.р.                                                                                                                      
       Скопје  

__________ 

4483. 
Врз основа на член 27 и член 90  од Законот за 

енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 62 
од Правилата за пазар на природен гас („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/14 и 91/14), Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија на седницата одржана на 29.9.2014 година, до-
несе 

 
П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
Член 1 

Во Правилата за пазар на природен гас („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.16/14  и 91/14) во 
член 66 зборовите: „ 1 октомври 2014 година“ се заме-
нуваат со зборовите: 

 „1 јануари  2015 година.“ 
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Член 2 
Овие Правила влегуваат во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

 
         Бр. 01-2116/1                
29 септември 2014 година                  Претседател, 

       Скопје                                Димитар Петров, с.р. 
__________ 

4484. 
Регулаторната комисија за енергетика  на Републи-

ка Македонија врз основа на член 22 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) на седни-
цата одржана на 29.9.2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА ПРЕНОС, ДИСТРИБУЦИЈА   

И СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС 
 

Член 1 
Во Правилникот за начин и услови за регулирање 

на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со  при-
роден гас („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.166/09, 15/10, 166/12 и 185/13), член 4 став 3 алинеја 
3 се менува и гласи: 

- за регулирана дејност снабдување со природен гас 
на тарифни потрошувачи непосредно приклучени на 
системот за пренос, регулираниот период почнува од 
1.1.2010 година, а завршува на 31.12.2014 година. 

 
Член 2 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

 
         Бр. 01-2118/1  
29 септември 2014 година                     Претседател, 

       Скопје                                Димитар Петров, с.р. 
__________ 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

4485. 
Врз основа на член 8, став 4 од Договорот за Јавно 

приватно партнерство склучен помеѓу НОРМАК ИН-
ВЕСТМЕНТ ГРОУП и ДТИРЗ за основање и менаџи-
рање на ТИРЗ Тетово, НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРО-
УП на 11.9.2014 година, ги донесе следните 

 
П Р А В И Л А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНО-
ЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА  

ЗОНА ТЕТОВО 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овие правила за условите за користење на Тех-

нолошко индустриската развојна зона Тетово, се одре-
дуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ 
Тетово за вршење дејност од страна на корисниците ка-
ко и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатреш-
ниот ред и мерките за заштита на животната средина и 
природата. 

Член 2 
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се 

должни да работат согласно потпишаниот Договор за 

јавно приватно партнерство (ЈПП) склучен помеѓу 
НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово (Прива-
тен партнер) и ДТИРЗ (Јавен Партнер) за функциони-
рање во кохерентност со овој Правилник и законодав-
ството на Република Македонија. 

  
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

ВО ЗОНАТА 

 
Член 3 

Корисниците на ТИРЗ Тетово, објектите и просто-
рот во зоната ќе го користат согласно одредбите на 
одобрената планска документација за ТИРЗ Тетово за 
градежната парцела согласно Договорот за долготраен 
закуп на градежно земјиште. 

 
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 

 
Член 4 

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 
блок треба за секој поединечен простор да изврши 

внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја 
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарен-
тна, добро одржувана со поставување на обезбедување 
според одобрението добиено од основачот. 

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 
поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно 
да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мер-
ни инстументи, а по добивање на сметка. 

5. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-
пушти отпадните води во примарната канализациона 
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречис-
тување на истите во соодветни пречистителни станици, 
кои корисникот треба да ги изгради. 

 
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на За-
куподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот 
за надоместоци за извршени услуги на корисници на 

ТИРЗ Тетово, кој претставува составен дел на Догово-
рот за вршење дејност склучен помеѓу НОРМАК ИН-
ВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и Корисникот на зона-
та согласно член 33 и Член 34 од Законот за ТИРЗ, на 
име и по основ на: 

- одржување на јавните површини и инфраструкту-
рата во составот на јавните површини, а во границите 

на зоната; 
- одржување на уличното осветлување на јавните 

површини во зоната; 
- обезбедување на границите на зоната; 
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 

обезбедување на услови за работење на Царинските и 
даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 
нормално функционирање на зоната. 
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2. Корисникот на зоната месечниот надомест за од-
ржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од 
денот на добивање на владение врз парцелата во рам-
ките на ТИРЗ Тетово, во согласност со „Тарифникот  за 
надоместоци за извршени услуги на корисници на ТИ-
РЗ Тетово”. 

 
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ 

 
Член 6 

1. По регулирањето на закупот на просторот, заку-
пувачот треба да добие согласност да ја отпочне из-
градбата пред завршување на основната инфраструкту-
ра на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи 
просторот според овие правила донесени од основачот, 
по инструкции на проект менаџерот одреден од основа-
чот, како и според прописите за времен пристап и вре-
мен приклучок на основната инфраструктура и да обез-
беди сигурност и безбедност во текот на изведбата и 
експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради 
сите потребни времени влезови во просторот на лока-
ција и на начин одобрен од основачот, а по завршува-
њето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани 
времените влезови на начин прифатлив и усогласен со 
Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот. 
За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-
жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-
женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 
изведба на детални геотехнички истражни работи, со 
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 
земјиштето потребни за изготвување на проектната до-
кументација. 

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градеж-
ните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, од-
ржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, па-
тиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и 
се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-
ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-
дежни работи во закупената недвижност и веднаш да 
го поправат оштетеното. 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-
врските од точка 3 по потпишувањето на договорот за 
закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот анга-
жиран од страна на Закупувачот се должни да депони-
ра кај основачот парични средства или банкарска га-
ранција за да одговори на сите можни оштетувања на 
инфраструктурата, како и за трошоците за нивно сани-
рање. Во зависност од големината на закупениот прос-
тор висината на депозитот или банкарската гаранција е 
во износ: 

  
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА 
Големина на парцела / износ: 
- 2.500м2 или помалку   МКД 500.000,00 денари. 
- 2.500м2 до 5.000 м2  МКД 800.000,00 денари. 
- 5.000м2 до 10.000 м2  МКД 1.200.000,00 денари. 
- 10.000 м2 и повеќе        МКД 1.500.000,00 денари. 

  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 

  
Големина на парцела / износ: 
За сите големини  МКД 500.000,00 денари. 

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила 
се додека Закупувачот не добие соодветен документ за 
употреба на објектот од надлежниот орган. 

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот 
на целиот период на изведување градежни работи сог-
ласно следните правила: 

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 
локацијата согласно важечките законски прописи од 
областа на заштита на животната средина; 

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со 
заштитна церада за време на превозот за да се избегне 
можното растурање на отпадните материи; 

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се 
должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на 
соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред 
да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал; 

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 
се да обезбедат правилно складирање на вкупно пот-
ребниот градежен материјал во соодветни простории 
од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-
нираат со основачот; 

д. За време на работните и неработните часови за-
купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-
ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 
при работа. 

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од стра-
на на Закупувачот се одговорни за цело времетраење 
на градбата да се грижат за материјалите, постројките 
и другата опрема што е потребна за изведување на ра-
ботите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 

 
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 

 
Член 7 

Сите површински води од закупеното земјиште тре-
ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-
чат и испуштат во атмосферската канализација или со-
одветните одводни објекти. Во никој случај површин-
ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 
кон соседните локации од Зоната или слободно испуш-
тени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е об-
врзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 
мора да ја постави во рамките на неговата парцела. 

  
III. ДЕЈНОСТИ 

 
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 8 
1. Во зоната се вршат производствени и услужни 

дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 
банкарски и други финансиски работи, работи на оси-
гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-
боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 

Дејностите од став 1 се вршат под следните услови: 
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-

изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат. 



29 септември 2014  Бр. 143 - Стр. 33 

 
 

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 
животната средина и здравјето на луѓето во зоната; 

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 
средства и вработените од ризици кои произлегуваат 
од работењето. 

2. Во ТИРЗ Тетово корисникот може да врши и: 
а) Складирање на стоки за свои потреби; 
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната; 
    
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 

 

Член 9 

Во Технолошко индустриската развојна зона Тето-

во не смее да се врши активност поврзана со: 

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-

чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-

дуваат животната средина или кои не се за човечка и 

животинска употреба; 

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се пот-

ребни за индустриски, медицински и научно- истражу-

вачки цели, одобрени од надлежните органи на Репуб-

лика Македонија; 

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 

и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 

употребуваат во индустриски, преработувачки, ме-

дицински и фармацевтски цели, според сертификати 

издадени од Министерството за здравство; 

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 

експлозиви; 

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 

или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-

жени од национални и меѓународни органи и власти; 

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-

от морал, јавната безбедност и одбраната; 

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 

законите на Република Македонија и на меѓународните 

договори ратификувани во Република Македонија кои 

се однесуваат на заштитата на интелектуалната и ин-

дустриска сопственост и 

8. Производство и услуги кои произлегуваат од зло-

употреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, 

лиценци, права и концесии издадени од надлежен ор-

ган. 

 

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 

 

Член 10 

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 

други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-

та развојна зона е дозволено само со легитимација из-

дадена од основачот. 

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 

движењето и излегувањето на подрачјето на Техно-

лошко индустриската развојна зона, се издавааат леги-

тимации кои можат да бидат за: 

- вработените; 

- надворешни лица (изведувачи на градежни и дру-

ги работи за основачот или корисниците на Технолош-

ко индустриската развојна зона); 

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 
посета во Технолошко индустриската развојна зона; 

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 
Технолошко индустриската развојна зона; 

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 

за обезбедување на Технолошко индустриската развој-

на зона во координација со царинскиот орган. 

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегу-

ваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолош-

ко индустриската развојна зона го користат влезот од-

носно излезот утврден во согласност со царинскиот ор-

ган. 

5. За се што со овие Правила не е предвидено во де-

лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 

развојна зона ќе се применуваат одредбите од „Правил-

никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-

ње на технолошко индустриските развојни зони“ и 

„Правилникот за задолжителните податоци кои треба 

да ги содржи записот од задолжителната евиденција и 

пропишаниот образец од записот на задолжителната 

евиденција во технолошко индустриска развојна зона“. 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

112/2007). 

      

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

И ПРИРОДАТА 

 

Член 11 

1. Постапката за заштита од комунални и индус-

триски опасни и штетни материи во производството, 

употребата, транспортот, прометот, складирањето, от-

странувањето, неутрализирањето и депонирањето, се 

врши на начин и под услови да не се доведе во опас-

ност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на 

животинскиот и растителниот свет, да не се загади жи-

вотната средина и природата како во процесот на фун-

кцијата, такаи при појава на дефекти, во согласност со 

мерилата и условите утврдени со закон и меѓународни-

те конвенции и договори кои Република Македонија ги 

ратификувала или им пристапила. 

2. За се што се однесува со заштитата на животната 

средина и природата, а што не е предвидено со овие 

правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 

областа на заштита за животната средина. 

 

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 

Член 12 

Овие правила влегуваат во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Вла-

дата на Република Македонија. 

Правилникот може да се менува со одлука на Одбо-

рот на директори на НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП 

а измените влегуваат во сила со нивното објавување во 

„Службен весник на РМ“, по добиена согласност од 

страна на Владата на Република Македонија. 

  
Рег. Бр.93-1/2014 НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП 

11 септември 2014 година Претседател на Одбор 
Тетово на Директори, 

 Аки Етеми, с.р. 
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Врз основа на член 12 став 4 алинеа 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 , 156/10 и 127/12), а согласно член VIII став 

4 од Договорот за Јавно Приватно Партнерствозаведен под ОДУ бр. 69/13 од 5.4.2013 година, Приватниот 

партнер НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово, на ден 11.9.2014 година го донесе следниот 

 

Т А Р И Ф Н И К 

НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ТЕТОВО” 
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II 
Надоместоците за услугите од Дел I од овој  тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на дос-

тавување на фактурата на сметка на НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово. 
Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од 

денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони. 

 
III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Тетово” од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по 
избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 
средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот. 

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Тетово” од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот 
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Тетово” од Дел I точка  2 на овој тари-
фник. 

  
IV 

Идентификациона картички од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски го-
дини. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава иденти-
фикациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентифи-
кациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена. 

  
V 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 
истиот ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија. 

  
      Рег. Бр. 93-2/2014                                                    Технолошко Индустриска Развојна Зона Тетово 
11 септември 2014 година                                               НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово 
            Тетово                                                                        Извршен член на одбор на Директори,  

г-дин. Аки Етеми, с.р. 
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