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РАБОТИ 

3964. 

Врз  основа  на  член  14-д став 3 од  Законот  за 

оружјето („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13 и 

164/13), министерот за внатрешни работи, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-

НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА 

И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТО-

РИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ  

ЗА ОРУЖЈЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-

ката и информатичката опрема на просториите за по-

лагање на стручниот испит за оружје (во натамошниот 

текст: испитот).  
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Член 2 
Полагањето се спроведува во две простории од кои 

секоја одделно треба да бидe опремена со: 
- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 

за тестирање, пет за членовите на комисијата за пола-
гање и една за серверот, 

- најмалку 36 столчиња,  
- дисплеј за објавување на резултати со димензии 

од најмалку два метри на два метри, 
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19“, 
- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 
процесот на тестирање, 

- локална комуникациска мрежа, 
- мрежен преклопник и 
- мрежна камера за снимање на полагањето.   
 

Член 3 
Просториите за полагање на испитот имаат интер-

нет конекција од најмалку 10 мб/с, наменета само за 
електронското полагање на испитот и пристап до апли-
кацијата на Министерството за внатрешни работи за 
спроведување на електронското полагање на испитот. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.12.1-57122/1 Министер 

18 август 2014 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 

       

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

3965. 

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа („Службен 

весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и 

член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за 

нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 

139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 

14.8.2014 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА  

НА НОТАРОТ 

 

1. На нотарот Томислав Младеновски од Куманово 

именуван на подрачјето на Основниот суд во Кума-

ново, му престанува службата нотар подради исполну-

вање на условите за старосна пензија согласно со 

закон. 

2. Решението влегува во сила на ден 18.8.2014 го-

дина. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со Решение на министерот за правда бр. 04-1159/1 

од 23.4.1998 година, лицето Томислав Младеновски е 

именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во 

Куманово. Нотарот Томислав Младеновски од Кумано-

во роден на 18.8.1950 година, ги исполнува условите за 

старосна пензија согласно член 18 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14 и 

97/14) од причина што на ден 18.8.2014 година напол-

нува 64 години живот и 15 години пензиски стаж. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 

(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, ми-

нистерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова 

решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 

поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 

дена од денот на приемот на решението. 

 

Бр. 09-2417/3  

14 август 2014 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

3966. 

Врз основа на член 4 став (7) од Законот за донации 

и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11 и 28/14), 

министерот за правда, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ИЗДАВАЊЕ НА ПИСМЕНА ПОТВРДА ЗА 

ДОНАЦИИ ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање на писмена потврда за до-

нации во јавните дејности.  

 

Член 2 

Писмената потврда за донации во јавните дејности 

се издава на образец со формат А-4 на бела хартија. 

Потврдата од став 1 на овој член содржи: назив, 

архивски број и седиште на примателот на донацијата; 

текст: „Врз основа на член 4 став 7 од Законот за дона-

ции и спонзорства во јавните дејности„ (назив на при-

мателот на донацијата); издава ПОТВРДА ЗА ДОНА-

ЦИЈА; Се потврдува дека (назив на давателот на до-

нацијата); донираше на (назив на примателот на  дона-

цијата)“; вид на донацијата; текст: „Потврдата се из-

дава по барање на (назив на  давателот на  донацијата ); 

место за печат и потпис на раководно лице на прима-

телот на донацијата.  

Формата и содржината на потврдата од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Писмената потврда за донација се издава по барање 

на донаторот, а по претходна реализација на донаци-

јата.  

Примателот на донацијата потврдата за донација ја 

издава за потребите на донаторот.  

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и начинот 

на издавање на писмена потврда за донации во јавните 

дејности  („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 130/06). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ .  

 

Бр.01–2538/6  

18 август 2014 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3967. 
Врз основа на член 17 став 4 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 
148/11, 142/12 и 23/13) министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДОНАЦИИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на регистарот на донации.  
 

Член 2 
Регистарот на донации се води во форма на книга 

во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски 
листови на бела хартија. 

На предната страница на книгата во горниот лев 

агол е аплициран симболот на политичката партија и 
под него се наведуваат името и скратеното име на поли-
тичката партија, седиштето, телефонскиот број, факс, 
адреса за е-пошта, бројот на единствената трансак-
циска сметка и ЕМБС на политичката партија. На сре-
дината на насловната страница на книгата стои натпис 
„РЕГИСТАР НА ДОНАЦИИ за периодот од_____ до 

_____20__ година“.  
Евиденциските листови од став 1 на овој член содр-

жат: 
1) редоследен број на страницата, 
2) реден број, 
3) име и презиме на донатор, 
4) назив на донатор-правно лице,  
5) назив на донатор-правно лице директно или ин-

директно поврзано со политичката партија или под неј-
зина контрола, 

6) единствен матичен број на субјектот - ЕМБС, 
7) вид на донација,  
8) вредност на донација и 
9) датум на добивање на донација. 
Формата и содржината на регистарот од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Податоците во регистарот на донации се внесуваат 
на македонски јазик, со печатни букви и арапски брое-
ви и со вредности изразени во денари.  

 
Член 4 

Регистарот на донации може да се води во писмена 
или електронска форма.  

  
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.12–13886/6  

21 август 2014 година Министер за финансии, 
Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

3968. 
Врз основа на член 9 точка 8 и 9, а во врска со член  

17-а став 4, член 17-г, 17-л став 1 и 17-п став 2 од 
Законот за државната ревизија („Службен весник на 
РМ“ бр.66/10, 145/10, 12/14 и 43/14), главниот државен 
ревизор донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА  НА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ 
НА ЗВАЊЕ ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР И 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО 

ЗА ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишува начинот на сп-

роведување на стручниот испит за добивање на звање 
овластен државен ревизор и формата и содржината на 
уверението за овластен државен ревизор. 

(2) Организирањето и спроведувањето на стручниот 
испит за овластен државен ревизор го врши Комиси-
јата за спроведување на стручен испит (во понатамош-
ниот текст: Комисија). 

 
Член 2 

(1) Комисијата за спроведување на стручниот испит 
за добивање на звање овластен државен ревизор, со ре-
шение ја формира главниот државен ревизор и е соста-
вена од пет члена од кои две лица се овластени од ми-
нистерот за финансии, а три лица се овластени од глав-
ниот државен ревизор. 

(2) Комисијата има претседател кој раководи со 
работата на Комисијата и се грижи за правилна работа 
на Комисијата. 

(3) Кворум за работа на Комисијата претставува 
присуство на најмалку три члена на Комисијата, а од-
луките се полноважни доколку за нив гласале најмалку 
три члена. 

(4) Мандатот на Комисијата трае 2 години. 
(5) Стручните и административните работи за пот-

ребите на спроведување на стручниот испит, ги врши 
лице овластено од страна на главниот државен ревизор 
кое е вработено во Државниот завод за ревизија, а ис-
питот технички го спроведува правно лице регистрира-
но во Централниот регистар на Република Македонија.  

 
Член 3 

(1) Комисијата врши ревизија и ажурирање на јавно 
достапната база од најмалку 500 прашања од областа 
на предметите утврдени со Програмата за полагање ст-
ручен испит, како и јавно достапна база од најмалку 50 
практични примери, прашања и задачи за потребите на 
вториот дел од стручниот испит, најмалку еднаш го-
дишно.  

(2) Врз основа на извршената ревизија на базата на 
прашања, Комисијата одлучува кои прашања да бидат 
изменети или целосно отстранети од базата на прашања. 

 
Член 4 

(1) Организирањето и спроведувањето на стручниот 
испит за добивање на звање овластен државен ревизор 
се организира по потреба, но најмалку еднаш годишно.  

(2) Стручниот испит се полага по завршувањето на 
обуката за секој предмет одделно, утврдени со Програ-
мата за полагање стручен испит. 

(3) Комисијата со оглас во дневниот печат и на веб 
страната на ДЗР ги известува заинтересираните канди-
дати за временскиот период и местото на одржување 
на обуката  и стручниот испит.  

(4) Огласот се објавува во најмалку два дневни вес-
ника од кои во по еден од весниците што се издаваат на 
македонски јазик и во весниците што се издаваат на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
што зборуваат службен јазик различен од македонски-
от јазик и на веб страната на ДЗР. 

 
Член 5 

(1) Барањето за полагање на стручен испит се под-
несува до Државниот завод за ревизија и ги содржи 
следните податоци: 

- име и презиме; 
- адреса на живеење и 
- е - пошта. 
(2) Со барањето за полагање на стручен испит кан-

дидатот ги приложува следните документи: 
- диплома за завршен факултет од областа на еконо-

мските, правните науки, информатичката технологија 
или друго соодветно образование за вршење ревизија; 

- потврда за работно искуство (5 години работно 
искуство на сметководствени или финансиски работи, 
односно 3 години работно искуство на работи на реви-
зија или контрола, како и времето поминато на пракса 
во Државен завод за ревизија и во друштво за ревизија 
се смета како време поминато на работа во тие инсти-
туции) и 

- уверение за државјанство . 
 (3) Документите од алинеја 1, 2 и 3 од став 2 на 

овој член се доставуваат во оригинал или фотокопии 
заверени од нотар. 

 
Член 6 

(1) Комисијата врши проверка на доставените бара-
ња за полагање стручен испит, а главниот државен ре-
визор со решение утврдува дали кандидатот ги испол-
нува условите за полагање на стручниот испит.  

(2) Против решението со кое им е одбиено барање-
то на кандидатите за полагање на стручниот испит, мо-
же да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок 
од 30 дена од приемот на решението. 

(3) Кандидатот на кој му е одобрено барањето за 
полагање на стручниот испит, преку електронска пош-
та се известува за времето и местото за полагање на 
стручниот испит, најдоцна во рок од 8 дена пред пола-
гање на стручниот испит. 

(4) Кандидатот е должен во рок од 5 дена од доби-
вање на известувањето преку електронска пошта да го 
пријави учеството на стручниот испит.  

(5) Кандидатот  го полага стручниот испит во први-
от нареден термин од денот на одобреното барање за 
полагање на стручниот испитот за што ќе биде извес-
тен на неговата електронска пошта. 

 
Член 7 

(1)Ако во текот на обуката и полагањето на струч-
ниот испит настанат оправдани причини поради кои 
кандидатот не може да присуствува односно полага 
(болест, породилно отсуство, школување во странство 
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и сл), обуката и стручниот испит се одлагаат за опреде-
лено време кое не може да биде подолго од 6 месеци. 
Кандидатот е должен да го извести Државниот завод за 
ревизија по писмен или електронски пат за настанатите 
оправдани причини, и да приложи докази за истите. 

(2) Молбата за продолжување на стручниот испит 

треба да се поднесе во рок од 8 дена од престанокот на 

причините за одлагање на стручниот испит, но најдоц-

на во рок од 6 месеци. Главниот државен ревизор доне-

сува решение за продолжување на стручниот испит.  

(3) Доколку кандидатот не поднесе молба за про-

должување на стручниот испит за овластен државен 

ревизор во предвидениот рок, ќе се смета дека струч-

ниот испит не го положил. 

(4) Против решението на главниот државен ревизор 

со кое се одбива молбата за продолжување на струч-

ниот испит, кандидатот може да поведе управен спор 

пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на прие-

мот на решението. 

 

 

Член 8 

 (1) Стручниот испит се полага во просторија за по-

лагање на испит, посебно опремена за полагање на 

стручен испит со материјално-техничка и информатич-

ка опрема, интернет врска и опрема за снимање на по-

лагањето. 

(2) Датумот и времето на полагањето на стручен ис-

пит се објавуваат на веб страницата на Државниот за-

вод за ревизија најмалку три дена пред одржувањето на 

испитот. 

(3) Полагањето на стручниот испит се снима и во 

живо се емитува на веб страницата на Државниот завод 

за ревизија, а ако поради технички причини снимањето 

се прекине, снимката од целиот испит се поставува на 

веб страницата на Државниот завод за ревизија. 

(4) Правното лице кое го спроведува испитот треба 

да ги исполнува просторните услови и материјално-

техничката и информатичката опрема на просториите 

за полагање на испитот, кои услови поблиску ги пропи-

шува главниот државен ревизор. 

(5) Во просторијата за полагање на стручниот испит 

за време на полагање на испитот се присутни двајца ов-

ластени претставници од Државниот завод за ревизија, 

членовите на Комисија, еден претставник од Минис-

терството за финансии, еден претставник од Владата на 

Република Македонија на предлог на Канцеларијата на 

претседателот на Владата на Република Македонија и 

еден информатичар предложен од Министерството за 

информатичко општество и администрација. 

 

Член 9 

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот ис-

пит, овластениот претставник од Државниот завод за 

ревизија го утврдува идентитетот на кандидатот со 

увид во лична карта или патна исправа. 

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот 

дел од стручниот испит не му се дозволува користење 

на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен 

телефон, преносни компјутерски уреди и други технич-

ки и информатички средства, претходно подготвени 

предмети и слично. 

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот 
дел од стручниот испит му се дозволува користење 
единствено на закони (без коментари и објаснувања) кој 
во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој 
кандидатот го полага испитот, калкулатор и пенкало. 

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот 
и вториот дел од стручниот испит не му се дозволува 
да контактира со други кандидати или лица освен со 
информатичарот, во случај доколку има технички 
проблем со компјутерот.   

(5) Доколку кандидатот не се придржува на прет-
ходно попишаните правила, нема да му се дозволи на-
тамошно полагање на испитот во таа испитна сесија и 
при тоа ќе се смета дека кандидатот не го положил 
испитот и истото ќе се констатира во записникот за по-
лагање на испитот. 

(6) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат 
отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку 
не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој 
кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу 
три дена од денот на прекинувањето на испитот. 

(7) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери 
и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути ис-
питот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат 
испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од 
денот на прекинувањето на испитот. 

(8) Во случај на спреченост на спроведување на пр-
виот или вториот дел од стручниот испит, поради при-
чини што доведуваат до техничка неможност на функ-
ционирање на електронскиот систем полагањето на ис-
питот се прекинува. 

(9) Доколку причините за спречување на испитот се 
отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на 
испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстра-
нување. 

(10) Доколку причините за спречување на одржу-
вање на испитот не се отстранат во рокот испитот се 
презакажува за друг термин. 

(11) Лицата од членот 8 став (5) од овој правилник 
за време на полагањето на испитот не смеат да се 
задржуваат подолго од пет секунди во непосредна бли-
зина на кандидатот кој го полага стручниот испит, ос-
вен во случај на отстранување на технички проблем ко-
га не смеат да се задржат подолго од пет минути. 

                         
Член 10 

(1) На денот на полагањето на стручниот испит 
претставникот на Државниот завод за ревизија му дава 
на кандидатот 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, компјутер-
ски генерирани, чија содржина по случаен избор ја од-
редува софтверот на електронскиот систем од базите 
на прашања. 

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит содр-
жат упатство за начинот на решавање на истиот, за кое 
претставникот на Државниот завод за ревизија дава по-
јаснување пред да започне полагањето на испитот. 

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот 
испит не може да дозволи постоење на идентична содр-
жина на електронски тест за првиот дел од испитот, 
односно практичен пример и прашања и/или задачи за 
вториот дел од испитот во една сесија за повеќе од 
еден кандидат. 



25 август 2014  Бр. 126 - Стр. 9 

 
 

Член 11 
(1) Стручниот испит започнува со полагање на пр-

виот дел, по секој од предметите  (методологија на ре-
визијата, примена на меѓународни сметководствени 
стандарди, основи на информациони системи и техно-
логија, кодекс на етика да државните ревизори и ус-
тавно уредување на Република Македонија и регу-
латива). 

(2) Првиот дел од стручниот испит содржи 90 пра-
шања на заокружување, со дадени 5 опции од кои една 
е точна, две се слични и две не се точни. Оценувањето 
на кандидатите во рамките на предметната програма се 
остварува според следниов критериум: прв дел од 
испитот носи 45 поени при што секое прашање се оце-
нува со 0.5 поени. 

(3) Кандидатот мора да ги положи сите испити од 
првиот дел во најмногу 3 последователни сесии, во 
спротивно ќе се смета дека кандидатот не го положил 
првиот дел од испитот. 

(4) Полагањето на првиот дел од стручниот испит 
се врши со одговарање на прашања во вид на решавање 
на електронски тест на компјутер. 

(5) Вкупното траење на времето определено за од-
говарање на прашањата од првиот дел од тестот за 
полагање на испитот изнесува 120 минути за секој од 
предметите. 

(6) Резултатите од полагање на стручниот испит му 
се достапни на кандидатот веднаш по завршување на 
истиот. 

(7) Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој со точни одговори на прашањата од тестот освоил 
најмалку 32 поени. 

 
Член 12 

(1) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 
дена по успешно полагање на првиот дел. 

(2) Вториот дел од испитот се полага по следните 
предмети: методологија на ревизијата, примена на ме-
ѓународни сметководствени стандарди, основи на ин-
формациони системи и технологија и уставно уреду-
вање на Република Македонија и регулатива. 

(3) Вториот дел од испитот содржи 10 прашања 
и/или решавање на задачи, при што секое од нив се 
оценува со 5,5 бодови.  

(4) Се смета дека испитот го положил оној кандидат 
кој освоил најмалку 39 поени. 

(5) Кандидатот мора вториот дел да го положи во 
две последователни сесии по завршување на теоретски-
от (првиот) дел, во спротивно ќе се смета дека канди-
датот стручниот испит не го положил. 

(6) Полагањето на вториот дел од стручниот испит 
се врши со проучување на практичен пример од облас-
та на предметот и одговарање на прашања и/или реша-
вање на задачи кои кандидатот треба да ги одговори, 
односно реши врз основа на практичниот пример во 
вид на електронско софтверско решение.  

(7) Задачите кои се составен дел од вториот дел од 
стручниот испит се решаваат писмено на хартија. 

(8) Вкупното траење на времето определено за од-
говарање на прашањата и/или решавање на задачите од 
практичниот пример изнесува 120 минути. 

(9) Резултатите на кандидатот од вториот дел на 
стручниот испит му се достапни најдоцна во рок од 5 
дена од полагањето. 

Член 13 
(1) Кандидатот кој не го положил вториот дел од 

стручниот испит, како и кандидатот кој смета дека 
одговорите не му се соодветно бодирани, во рок од три 
дена може да изврши увид во својот испит и да испра-
ти писмена забелешка до Државниот завод за ревизија. 

(2) Доставените писмени забелешки ги разгледува 
Комисијата  најдоцна во рок од седум дена од денот на 
приемот на забелешките и може да направи корекција 
на бројот на освоени бодови доколку утврди дека е 
настаната грешка при бодирањето. 

(3) По истекот на рокот за разгледување на забе-

лешките Државниот завод за ревизија на својата веб 

страница објавува официјална листа на кандидати кои 

го положиле испитот. 

(4) Државниот завод за ревизија го воспоставува 

единствениот електронски систем за полагање на испи-

тот за овластен државен ревизор. 

 

Член 14 

(1) Тестовите, прашањата и задачите се користат и 

се даваат на кандидатот само за време на полагањето 

на стручниот испит. 

(2) Материјалите од одржаните стручни испити, 

особено хартиените верзии од тестовите и задачите за 

полагање на стручниот испит и специмените за про-

верка на точноста на одговорите на тестот и задачите, 

како и снимките од одржаните стручни испити се чу-

ваат во Државниот завод за ревизија. 

 

Член 15 

(1) На кандидатите кои го положиле стручниот ис-

пит им се издава уверение во рок од 15 дена од денот 

на завршување на стручниот испит. 

 

Член 16 

На кандидатот кој успешно го положил испитот, во 

рок од 30 дена од денот на објавувањето на резултатите  

на  огласна табла и на веб страната на ДЗР му се издава 

уверение за положен испит за овластен државен реви-

зор. 

 

Член 17 

Образецот на уверението за овластен државен реви-

зор е даден во прилог на овој правилник. 

 

Член 18 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на пола-

гање на испитот за стекнување на звање овластен др-

жавен ревизор и формата и содржината на уверението 

за овластен државен ревизор („Службен весник на РМ“ 

бр.165/12 ).  

 

Член 19 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-569/3  

20 август 2014 година Главен државен ревизор, 

Скопје м-р Тања Таневска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

3969. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

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

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Мало Турчане, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности  Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Мало Турчане, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Мало Турчане. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14275/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3970. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

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

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Дорлобос, која е во надлежност 

на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-

ти Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Дорлобос, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Дорлобос. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14276/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

3971. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

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

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Турново, која е во надлежност на 

одржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Турново, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Турново. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14277/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3972. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

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

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Xамзали, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Xамзали, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Xамзали. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14278/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 



 Стр. 12 - Бр. 126                                                                                       25 август 2014 
 

3973. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

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

јата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Покрајчево-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на Одделение за катастар на 

недвижности  Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Покрајчево-Вон-град, престануваат да 

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

та општина  Покрајчево-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14279/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3974. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

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

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ратавица, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ратавица, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Ратавица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14280/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

3975. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

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

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Гризилевци, која е во надлежност 

на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-

ти  Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Гризилевци, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Гризилевци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14281/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3976. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

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

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Строгомиште-Вон-град, 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 Строгомиште-Вон-град, престануваат 

да важат аналогните катастарски планови за катастар-

ската општина  Строгомиште-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14282/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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3977. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

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

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Острец, која е во надлежност на 

одржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Острец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Острец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14283/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3978. 

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

тар на недвижности („Службен весник на Република 

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

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Биљаник, која е во надлежност на 

одржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Биљаник, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Биљаник. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14284/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

3979. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

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

јата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Љубодраг, која е во надлежност 

на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-

ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Љубодраг, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Љубодраг. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14285/1  

31 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3980. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Бајково 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 Бајково, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Бајково. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14755/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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3981. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Гнеотино 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 Гнеотино, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Гнеотино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14756/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3982. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Путурус во надлежност на одржу-

вање 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 Путурус, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Путурус. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14757/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

3983. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Горно Орехово во надлежност на 

одржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Горно Орехово, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Горно Орехово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14758/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3984. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Јагол во надлежност на одржува-

ње 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 Јагол, престануваат да важат аналогните 

катастарски планови за катастарската општина  Јагол. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14759/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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3985. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Грешница-Вон-град во надлеж-

ност на одржување на Одделение  за катастар на нед-

вижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Грешница-Вон-град, престануваат да 

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

та општина  Грешница-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14760/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3986. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Попоец во надлежност на одржува-

ње 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 Попоец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Попоец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14761/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

3987. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ропаљце 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 Ропаљце, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Ропаљце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14762/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3988. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Локвени 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 Локвени, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Локвени. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14763/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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3989. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Гиновци во надлежност на од-

ржување на Одделение за катастар на недвижности  

Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Гиновци, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Гиновци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14764/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3990. 

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 12.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Средно Коњари 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 Средно Коњари, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Средно Коњари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14765/1  

12 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

3991. 

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 14.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Манастир Доленци во надлежнос-

т на одржување на Одделение за катастар на недвиж-

ности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Манастир Доленци, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина Манастир Доленци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14947/1  

14 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3992. 

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 14.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Табановце 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 Табановце, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Табановце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14948/1  

14 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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3993. 

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 14.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Кркља во надлежност на одржу-

вање на Одделение за катастар на недвижности Крива 

Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кркља, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Кркља. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14949/1  

14 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3994. 

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 14.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Длабочица во надлежност на од-

ржување на Одделение за катастар на недвижности  

Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Длабочица, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Длабочица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14950/1  

14 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

3995. 

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 14.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Робово 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 Робово, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Робово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14951/1  

14 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3996. 

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 14.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Габрово 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 Габрово, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Габрово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14952/1  

14 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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3997. 

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 14.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Мокриево-Вон-град во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Мокриево-Вон-град, престануваат да 

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

та општина  Мокриево-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14953/1  

14 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3998. 

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 14.8.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Бориево-Вон-град во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

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

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Бориево-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија”. 

 

Бр. 09-14954/1  

14 август 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

3999. 
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 14.8.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-
тарската општина Бориево во надлежност на одржување 
на Одделение за катастар на недвижности Струмица. 

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

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

 
Бр. 09-14955/1  

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

___________ 
 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4000. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за 
акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 
38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 
и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и 
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати („Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 39,000 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 40,386 

   

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 39,781 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 39,340 

   

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 31,439 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 77,50 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 79,00 

 

б) Дизел гориво         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 66,00 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 55,00 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 38,620 

 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од 

точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 

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

(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 

ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА 

НА ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 

поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 

во една од групите на цени определени согласно оваа 

одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи форми-

рани согласно став 1 на овој член, освен цената за 

мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а 

цената на мазутот М-1 НС важи франко произво-

дител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи форми-

рани согласно став 1 на овој член, освен во цената за 

мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз 

од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат 

обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

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

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно 

Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени 

деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој за-

кон при увоз и/или производство на нафтени деривати 

и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

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

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 22,008 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,893 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,121 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група 

изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.8.2014 

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

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Маке-

донија. 

 

Бр. 02-1903/1  

25 август 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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