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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

3854.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Јажинце, 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 Јажинце, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  Ја-
жинце.

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

Бр. 09-13789/1
22 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

3855.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Рогачево, 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 Рогачево, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Рогачево.

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

Бр. 09-13790/1
22 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

3856.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Сопот, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Куманово.

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

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

Бр. 09-13791/1
22 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

3857.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Матејче-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности  Куманово.

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

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

Бр. 09-13792/1
22 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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3858.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Камен Дол, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Кавадарци.

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

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

Бр. 09-13793/1
22 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

3859.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Сирково, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Кавадарци.

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

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

Бр. 09-13794/1
22 јули 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3860.
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и постапка за остварување на правото и начи-
нот на плаќање на здравствените услуги за биомедицин-
ско потпомогнато оплодување во здравствените устано-
ви кои вршат специјалистичко-консултативна здрав-
ствена заштита, објавен во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 120 од 8 август 2014 година, за-
бележана е техничка грешка, поради што се објавува 
следната 

И С П Р А В К А

Во членот 1 ставот 1 треба да гласи:

“Во Правилникот за критериумите за склучување 
договори и постапка за остварување на правото и  начи-
нот на плаќање на здравствените услуги за биомедицин-
ско потпомогнато оплодување во здравствените устано-
ви кои вршат специјалистичко-консултативна здрав-
ствена заштита  („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 97/2010, 99/2011, 104/2012 и 151/2013), во 
член 6 став 8 се додава нова точка 13, која гласи: „При 
ограничена оваријална резерва на јајниците со вред-
ност на FSH повисоки од 12,5 mlIU/ml, вредности на 
Естрадиол повисоки од 60 pg/ml на третиот ден од цик-
лусот, ниво на anti-Mullerian хормон во серум пониски 
од 1 ng/ml и број на антрални фоликули на ехо-преглед 
помал од 5, само првиот обид за БПО е со сопствен реп-
родуктивен материјал (ооцити), по барање на осигуре-
ното лице.“ 

Фонд за здравствено осигурување 
   на Македонија
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