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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1268. 

Врз основа на член 19 став (1) точка 5) од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 

215/15 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.42/20) Владата на Република Северна Маке-

донија, на седницата, одржана на 13 април 2021 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВО-

ОРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ 

УЧЕСТВО НА ВЕЖБА „TROJAN FOOTPRINT 21“ 

 

1. Се одобрува влегување и престој на 10 припадни-

ци на Вооружените сили на Соединетите Американски 

Држави, со вооружување, материјално - технички сред-

ства, опрема и воздухоплови на територијата на Репуб-

лика Северна Македонија, на Армискиот полигон Кри-

волак, заради учество на вежба „Trojan Footprint 21“ со 

припадниците на Армијата на Република Северна Ма-

кедонија, во периодот од 17 април 2021 година до 14 

мај 2021 година. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, исхрана и 

сместување на припадниците на вооружените сили на 

Соединетите Американски Држави ги обезбедуваат во-

оружените сили на Соединетите Американски Држави. 

Потребните капацитети на Армијата на Република Се-

верна Македонија за учество на вежба ги обезбедува 

Министерството за одбрана и Министерството за внат-

решни работи, без надоместок. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 40-4211/1 Прв заменик на претседателот 

13 април 2021 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Artan Grubi, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1269. 

Врз основа на член 145 став (1) од Законот за заш-

тита на природата („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 

59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 

113/18), министерот за животна средина и просторно 

планирање на ден 8.4.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ФОРМИРАЊЕ  НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА  

ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА 

 

Член 1 

Со ова решение се формира Национален совет за 

заштита на природата. 

 

Член 2 

Националниот совет за заштита на природата е сос-

тавен од претседател и осум члена. 

 

Член 3 

Претседател на Националниот совет за заштита на 

природата е министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на заштитата на природата. 

 

Член 4 

За членови на Националениот совет за заштита на 

природата се именуваат следните лица: 

1. Ивана Серафимова - претставник на здружение 

на општини. 

2. Акад. Владо Матевски - претставник од Маке-

донска академија на науките и уметностите. 

3. Акад. Владо Камбовски - претставник од Маке-

донска академија на науките и уметностите. 

4. Проф. д-р Ивица Милевски – претставник од 

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Природно-ма-

тематички факултет, Институт за географија. 

5. Проф. д-р Митко Караделев – претставник од 

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Природно- ма-

тематички факултет, Институт за биологија. 

6. Доц. д-р Бесник Реџепи - преставник од Државен 

универзитет во Тетово. 

7. М-р Робертина Брајановска – претставник од 

НВО Македонско Еколошко друштво. 

8. Ана Чоловиќ Лешоска – претставник од НВО 

Екосвест / WWF Adria. 

 

Член 5 

Со  денот на влегувањето во сила на ова решение, 

престанува да важи Решението за формирање на наци-

оналниот совет за заштита на природата („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 113/09). 

 

Член 6 

Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 02-2104/1 Министер за животна средина 

8 април 2021 година и просторно планирање, 

Скопје Насер Нуредини, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

1270. 
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на нед-

вижности („Службен весник на Република Македонија“ 
број бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 
172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.124/19), Управниот одбор на Агенцијата 
за катастар на недвижности донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за премер на недвижности („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 121/13, 
169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16, 135/17, 
41/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр. 48/19, 183/19, 265/20 и 69/21), во членот 23 
во ставот (1) во дел В-Јавни институции, во алинејата 
2-здравство и социјална заштита, по шифрата „В2-10 
други објекти за здравство и социјална заштита“ се до-
дава нова шифра „В2-11 помошни објекти во здрав-
ство“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 0101-5511/1 Претседател 

12 април 2021 година на Управен одбор, 
Скопје  Ирма Мандева, с.р. 

__________ 
1271. 

Врз основа на член 236 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“  бр.124 /19) Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ГРА-
ФИЧКИОТ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и начи-
нот на водење на Графичкиот регистар за градежно 
земјиште (во понатамошниот текст: „Регистарот“), ка-
ко и формата и содржината на податоците кои се изда-
ваат од Графичкиот регистар за градежно земјиште. 

Регистарот од став (1) на овој член го води Агенци-
јата за катастар на недвижности (во понатамошниот 
текст: „Агенцијата“). 

 
Дефиниции 

 
Член 2 

Одредени поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

„Графички регистар за градежно земјиште“ е 
единствен регистар во кој се содржани просторни и 
описни податоци за градежното земјиште. 

„Просторни податоци за градежно земјиште“ се 
координати на детални точки кои ја дефинираат градеж-
ната парцела во рамките на единствениот државен рефе-
рентен систем и државната картографска проекција. 

„Урбанистички план“ е јавен документ со кој се 
уредува организацијата, намената, формата и начинот 
на употребата на просторот и земјиштето, како и прос-
торните и функционалните услови за изградба и упот-
реба на планираните градби.  

„Урбанистички проект“ е планско-проектна доку-
ментација што се изработува за разработка и спроведу-
вање на урбанистички план. 

„Плански опфат“ е подрачје што е опфатено и уре-
дено со урбанистички план, чии граници и начин на уре-
дување и користење се утврдуваат со планот, кое може 
да биде интегрално или составено од повеќе одделни 
подрачја обележени со граница на планскиот опфат.  

„Блок“ е посложена и поголема единица на градеж-
носто земјиште која се состои од една или повеќе градеж-
ни парцели и градежно земјиште за општа употреба. 

„Градежна парцела“ е најмала единица градежно 
земјиште што е оформена со урбанистички план и на 
кое е планирано градење на градба и/или има изграде-
но градба, при што парцелата е ограничена со регула-
циона линија и граници на градежната парцела и го оп-
фаќа земјиштето под градбата и дворното место однос-
но земјиштето за редовна употреба на градбата.  

„Атрибутни податоци на градежна парцела“ се: 
уникатен идентификатор на градежна парцела за соод-
ветниот урбанистички план/урбанистички проект, пов-
ршина на градежна парцела, дозволена површина за 
градење, бруто површина-вкупно изградена површина 
на градбата, максимална дозволена висина за градење 
и катност изразена по нивои (П+П1, итн). 

„Регулациона линија“ е граница меѓу градежното 
земјиште за општа употреба и градежното земјиште 
парцелирано на градежни парцели наменети за поеди-
нечна градба. 

„Наменска зона“ е планска одредба која се однесу-
ва за ограничена површина на градежно земјиште по 
правило со иста намена на земјиштето и градбите. 

„Дигитално преклопување“ е прва техничка фаза 
во спроведувањето на донесени урбанистички планови, 
која се состои од вчитување и преклопување на подато-
ците од урбанистичките и катастарските планови. 

„Изработувач на урбанистички планови, урба-
нистички проекти и други стручни работи од облас-
та на урбанизмот, е правно лице кое поседува лиценца 
за изработување на урбанистички планови, урбанис-
тички проекти и други стручни работи од областа на 
урбанизмот, согласно одредбите од Законот за урба-
нистичко планирање. 

„Донесувач на урбанистички план“ е Владата на 
Република Северна Македонија, советот на градот 
Скопје, советот на општината во градот Скопје и сове-
тот на општините.  

„Катастарски план“ е визуелен графички приказ 
на хоризонталната претстава на недвижностите во 
единствениот државен референтен систем и државната 
картографска проекција. 

„Генерален урбанистички план“ е урбанистички 
план кој се донесува за населено место - град утврдено 
со закон.  

„Детален урбанистички план“ е урбанистички план 
кој се донесува за плански опфат што е во рамки на план-
скиот опфат на генерален урбанистички план, чиишто 
граници се утврдени со Генералниот урбанистички план и 
кој служи за негово разработување и спроведување. 
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„Урбанистички план за село“ е урбанистички 
план кој се донесува за подрачје на населено место - 
село, утврдено со закон. 

„Урбанистички план за вон населено место“ е 
урбанистички план кој се донесува за групи на градби 
и комплекси, поголеми градби или инфраструктурни 
градби од локално значење, кои се наоѓаат вон од насе-
лено место, односно кои не се опфатени ниту со гене-
рален урбанистички план ниту со урбанистички план 
за село. 

„Урбанистички план за подрачја и градби од 
државно значење“ е план кој се изработува согласно 
Просторниот план на Република Северна Македонија и 
служи за негово спроведување и разработка, а се доне-
сува за подрачја и градби од државно значење кои не 
се опфатени и не може да се уредуваат со урбанистич-
ките планови од локално значење. 

„Урбанистички проект за парцелирано градеж-
но земјиште“ е проект  со кој се врши урбанистичко-
архитектонско обликување на планираните градби и 
внатрешниот сообраќај на една поголема градежна 
парцела оформена во урбанистичкиот план. 

„Урбанистички проект за градежно земјиште за 
општа употреба“ е проект со кој се врши урбанис-
тичко-архитектонско обликување на јавни простори, 
како што се пешачки простори и улици и други просто-
ри за јавна употреба. 

„Урбанистички проект за стопански и индус-
триски намени“ е проект кој се изработува за градеж-
но земјиште коешто во урбанистички план е наменето 
за изградба на стопански, индустриски, енергетски и 
други техничко-технолошки и специјални намени од 
групата на намени Г, при што со урбанистичкиот про-
ект се врши урбанистичко-архитектонска, градежна 
или техничко–технолошка, планско-проектна разработ-
ка на градежни парцели или на катастарски парцели 
што според пристапноста, големината и формата ги ис-
полнуваат условите за формирање на градежна парцела 
за соодветните стопански и индустриски намени што 
со генерален урбанистички план се наменети за тие 
класи на намени. 

„Урбанистички проект за инфраструктура“ е 
проект со кој се врши урбанистичко-архитектонска, 
градежна или техничко-технолошка планско-проектна 
разработка на трасата, архитектонските, градежните и 
техничките елементи на сообраќајните и другите ин-
фраструктури, како и надземните објекти што им при-
паѓаат на инфраструктурните системи. 

„Урбанистички проект за село“ е проект кој се 
изработува заради разработување на земјиштето каде 
што со урбанистички план за село односно општ акт за 
село кој се применува, не се формирани градежни пар-
цели, а катастарските парцели ги задоволуваат услови-
те за формирање на градежна парцела пропишани во 
Правилникот за урбанистичко планирање. 

„Урбанистички проект со план за парцелација“ 
е проект кој се изработува заради спроведување на 
планска документација, детален урбанистички план, 
урбанистички план за село, урбанистички план вон на-
селено место и тоа таму каде што се појавува потреба 
од две или повеќе соседни градежни парцели од ист 
сопственик или од група на сопственици што со правно 
дело се здружиле да претставуваат еден ист сопстве-
ник, да се формира една градежна парцела или каде 
што од една поголема градежна парцела која не може 
да се реализира или катастарска парцела или друга по-
голема просторна единица во плански опфат каде што 
градежни парцели не се формирани, треба да се форми-

раат една или повеќе градежни парцели чијашто струк-
тура на сопственост обезбедува нивна реализација сог-
ласно со закон. 

„Урбанистички проект вон опфат на урбанис-
тички план“ е проект кој се изработува за поединечни 
градби, комплекси на градби и инфраструктури од 
државно и локално значење вон населени места и вон 
опфат на урбанистички планови, и тоа на земјоделско, 
шумско и друго земјиште, крајбрежни појаси и други 
простори за коишто не постојат услови и/или економ-
ска оправданост за донесување на урбанистички план 
согласно Законот за урбанистичко планирање. 

 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ 

 
Форма на Регистарот 

 
Член 3 

Регистарот се води во електронска форма како дел 
од геодетско-катастарскиот информациски ситем 
(ГКИС). 

 
Содржина на Регистарот 

 
Член 4 

(1) Графичкиот регистар за градежно земјиште сод-
ржи просторни и описни податоци за градежносто зем-
јиште.  

(2) Содржината на Регистарот е организирана во 
макро и микропланирања. 

(3) Во макропланирањата се вбројуваат податоци 
за: 

- Генерален урбанистички план (ГУП).  
(4) Во микропланирањата се вбројуваат податоци 

за: 
- Детален урбанистички план (ДУП); 
- Урбанистички план за село (УПС); 
- Урбанистички план за вон населено место 

(УПВНМ); 
- Урбанистички план за подрачја и градби од 

државно значење; 
- Урбанистички проект за парцелирано градежно 

земјиште; 
- Урбанистички проект за градежно земјиште за оп-

шта употреба; 
- Урбанистички проект за стопански и индустриски 

намени; 
- Урбанистички проект за инфраструктура; 
- Урбанистички проект за село; 
- Урбанистички проект со план за парцелација; и 
- Урбанистички проект за вон опфат на урбанистич-

ки план. 
 

Единствен идентификатор 
 

Член 5 
Урбанистичките планови и урбанистичките проек-

ти во Регистарот се означуваат со единствен идентифи-
катор кој се состои од вид на Урбанистичкиот план и 
урбанистичкиот проект и назив на подрачјето на план-
скиот опфат.  

 
Име на урбанистички план/урбанистички проект 

 
Член 6 

(1) Нарачателот на планот го дефинира видот на 
Урбанистичкиот план/ урбанистичкиот проект од член 
5 на овој правилник. 



14 април 2021  Бр. 83 - Стр. 5 

 
 

(2) Планерот го дефинира називот на подрачјето на 
планскиот опфат од член 5 на овој правилник. 

 
Полнење на Регистарот 

 
Член 7 

(1) Органот надлежен за работите од областа на 
уредувањето на просторот и единиците на локалната 
самоуправа ги доставуваат донесените урбанистички 
планови/урбанистички проекти до Агенцијата по елек-
тронски пат. 

(2) Електронското доставување/полнење од став (1) 
на овој член се врши од страна на одговорно лице од 
органот надлежен за работите од областа на уредува-
њето на просторот/единиците на локалната самоуп-
рава, преку внесување на донесениот урбанистички 
план/урбанистички проект во Регистарот. 

(3) Во Регистарот се води евиденција за внесените 
урбанистички планови/ урбанистички проекти, дату-
мот на нивното внесување и лицето кое го извршило 
внесувањето. 

 
Пристапување до Регистарот 

 
Член 8 

(1) Корисници на Регистарот се овластени лица од 
Агенцијата, изработувачот на урбанистичкиот план/ ур-
банистичкиот проект, органот надлежен за работите од 
областа на уредувањето на просторот/единиците на ло-
калната самоуправа,  органот на државна управа кои се 
вклучени во постапката за донесување на урбанистички 
план/урбанистичкиот проект и овластените геодети. 

(2) Пристапот до Регистарот е строго контролиран. 
(3) Корисниците од ставот (1) на овој член приста-

пуваат до Регистарот преку корисничко име и лозинка 
кои се доделени од страна на Агенцијата. 

 
Формат на податоците во Регистарот 

 
Член 9 

(1) Во Регистарот се внесуваат следните податоци: 
- графички податоци за урбанистичките пла-

нови/урбанистичките проекти урбанистичките кои се 
изготвени дводимензионално (2Д) во DXF/SHP фор-
мат; 

- алфанумерички податоци во форма на табели 
(XLS/CSV); 

- текстуални податоци - услови за градба 
(DOC/DOCX); и 

- надморските висини - коти од урбанистичките 
планови/урбанистичките проекти како атрибути. 

(2) Графичките податоци од став (1) алинеја 1 треба 
да ги исполнуваат условите за контрола на квалитетот. 

 
Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 

Генерален урбанистички план (ГУП) 
 

Член 10 
(1) Од содржината на Генералниот урбанистички 

план чијшто плански опфат е со површина поголема од 
400 хектари, во Регистарот се внесуваат податоци за 
следните слоеви: 

- плански опфат; 
- градска четврт/блок/блокови; и 
- наменска зона. 
(2) Од содржината на Генералниот урбанистички 

план чијшто плански опфат е со површина помала од 
400 хектари, во Регистарот се внесуваат податоци за 
следните слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови; 
- регулациона линија; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
 
Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 

Детален урбанистички план (ДУП) 
 

Член 11 
Од содржината на Деталниот урбанистички план, во 

Регистарот се внесуваат податоци за следните слоеви: 
- плански опфат; 
- блок/блокови; 
- регулациона линија; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
 
Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 

Урбанистички план за село (УПС) 
 

Член 12 
(1) Во зависност од типот, големината и каракте-

ристиките на селото, урбанистичкиот план за село мо-
же да биде: 

- Урбанистички план за поразвиено село; 
- Урбанистички план за средно развиено село; и 
- Урбанистички план за неразвиено село. 
(1) Од содржината на Урбанистичкиот план за по-

развиено село, во Регистарот се внесуваат податоци за 
следните слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови/наменска зона; 
- регулациона линија; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
(2) Од содржината на Урбанистичкиот план за 

средно развиено село, во Регистарот се внесуваат пода-
тоци за следните слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови /наменска зона; и 
- регулациона линија. 
(3) Од содржината на Урбанистичкиот план за не-

развиено село, во Регистарот се внесуваат податоци за 
следните слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови /наменска зона; и 
- регулациона линија. 
 
Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 

Урбанистички план за вон населено место 
(УПВНМ) 

 
Член 13 

(1) Од содржината на Урбанистичкиот план за вон 
населено место, во Регистарот се внесуваат податоци 
за следните слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови; 
- регулациона линија; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
(2) Во зависност од типот на Урбанистичкиот план 

за вон населено место, во Регистарот може да се внесу-
ваат податоци за следните слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови /наменска зона; и 
- регулациона линија. 



 Стр. 6 - Бр. 83                                                                                  14 април 2021 
 

Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 
Урбанистички план за подрачја и градби од  

државно значење 
 

Член 14 
(1) Од содржината на Урбанистички план за под-

рачја и градби од државно значење, во Регистарот се 
внесуваат податоци за следните слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови; 
- регулациона линија; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
(2) Во зависност од типот на Урбанистички план за 

подрачја и градби од државно значење, во Регистарот 
може да се внесуваат податоци за следните слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови /наменска зона; 
- регулациона линија. 
(3) Доколку станува збор за градби од државно 

значење кои се однесуваат на инфраструктурни об-
јекти во Регистарот може да се внесуваат податоци 
за опфатот. 

 
Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 

Урбанистички проект за парцелирано градежно 
земјиште 

 
Член 15 

Од содржината на Урбанистичкиот проект за пар-
целирано градежно земјиште, во Регистарот се внесу-
ваат податоци за следните слоеви: 

- плански опфат; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
 
Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 

Урбанистички проект за градежно земјиште за  
општа употреба 

 
Член 16 

Од содржината на Урбанистичкиот проект за гра-
дежно земјиште за општа употреба, во Регистарот се 
внесуваат податоци за следните слоеви: 

- плански опфат. 
 
Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 

Урбанистички проект за стопански и индустриски 
намени 

 
Член 17 

Од содржината на Урбанистичкиот проект за сто-
пански и индустриски намени, во Регистарот се внесу-
ваат податоци за следните слоеви: 

- плански опфат; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
 
Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 

Урбанистички проект за инфраструктура 
 

Член 18 
Од содржината на Урбанистичкиот проект за ин-

фраструктура, во Регистарот се внесуваат податоци за 
опфатот. 

Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 
Урбанистички проект за село 

 
Член 19 

(1) Од содржината на Урбанистичкиот проект за 
село, во Регистарот се внесуваат податоци за следните 
слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови /наменска зона; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
(2) Во зависност од типот на Урбанистичкиот про-

ект за село, во Регистарот може да се внесуваат подато-
ци за следните слоеви: 

- плански опфат; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
 
Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 
Урбанистички проект со план за парцелација 
 

Член 20 
Од содржината на Урбанистичкиот проект со план 

за парцелација, во Регистарот се внесуваат податоци за 
следните слоеви: 

- плански опфат; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
 
Содржини кои се внесуваат во Регистарот од 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план 

 
Член 21 

(1) Од содржината на Урбанистички проект вон оп-
фат на урбанистички план, во Регистарот се внесуваат 
податоци за следните слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови; 
- регулациона линија; 
- градежна парцела; и 
- површина на градба. 
(2) Во зависност од типот на Урбанистички проект 

вон опфат на урбанистички план, во Регистарот може 
да се внесуваат податоци за следните слоеви: 

- плански опфат; 
- блок/блокови /наменска зона; и 
- регулациона линија.  
 

Основен геометриски елемент на слојот 
 

Член 22 
(1) Полигон е основниот геометриски елемент пре-

ку кој се дефинира содржината на секој од слоевите од 
членовите 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. 

(2) Полигонот од став (1) на овој член е организи-
ран како геометриска фигура по CAD принципи и/или 
во база на податоци со алгоритамски изградени топо-
лошки структури. 

 
Визуелен графички приказ на податоците 

од Регистарот 
 

Член 23 
За визуелен графички приказ на слоевите содржани 

во Регистарот, слоевите се претставуваат со следните 
симболи: 
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- граница на плански опфат во црвена боја, испре-
кината линија, дебелина 2.0 мм; 

- граница на блок/блокови во портокалова боја, ис-
прекината линија, дебелина 1.0 мм; 

- граница на урбана единица или четврт во сина 
боја, испрекината линија, дебелина 1.0 мм; 

- граница на наменска зона во црвена боја, полна 
линија, дебелина 1.0 мм;  

- граница на регулациона линија во темнозелена 
боја, полна линија, дебелина 1.0 мм; 

- граница на градежна парцела во светлозелена боја, 
полна линија, дебелина 0.5 мм; и 

- градба во црна боја, полна линија, дебелина 0.5 мм. 
 

Хиерархија на слоевите во Регистарот 
 

Член 24 
Слоевите во Регистарот се подредени по следниот 

хиерархиски редослед од повисоко кон пониско ниво: 
- за макропланирање: плански опфат, градска чет-

врт, блок/блокови и наменска зона; и 
- за микропланирање: плански опфат, блок/блокови, 

регулациона линија, градежна парцела и површина на 
градба. 

 
III. КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА  

ПОДАТОЦИТЕ СОДРЖАНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
 

Тематска контрола на квалитетот 
 

Член 25 
Со тематската контрола на квалитетот се проверува 

дали ги содржи потребните слоеви секој од урбанис-
тичките планови и урбанистичките проекти наведени 
во членовите 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 
21 од овој правилник и дали тие се внесени редоследно 
во Регистарот.  

 
Тополошка контрола на квалитетот 

 
Член 26 

(1) Предмет на тополошката контрола се податоци-
те за слоевите: плански опфат, градска четврт, блок, ре-
гулациона линија, градежна парцела и површина за 
градба наведени во членовите 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 и 21 од овој правилник.  

(2) При тополошката контрола на полигонот-план-
ски опфат се утврдува дали: 

- полигонот е затворен; 
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ре-

публика Северна Македонија, односно дали координа-
тите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 
4.000.000,00 по y-оска; 

- полигонот-плански опфат има пресек со веќе 
претходно импортиран полигон-плански опфат; и 

- површината на полигонот на планскиот опфат се 
совпаѓа со површината на планскиот опфат утврдена 
во урбанистичките планови и урбанистичките проекти. 

(3) При тополошката контрола на полигонот-четврт 
се утврдува дали: 

- полигонот е затворен; 
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ре-

публика Северна Македонија, односно дали координа-
тите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 
4.000.000,00 по y-оска; 

- импортираниот полигон-четврт се наоѓа хиерар-
хиски под слојот-плански опфат; 

- импортираниот слој-четврт се пресекува со веќе 
претходно ист импортиран слој-четврт од базата; и 

- има пресек на полигон-четврт со веќе претходно 
импортиран слој од повисоко хиерархиско ниво. 

(4) При тополошката контрола на полигонот-блок 
се утврдува дали: 

- полигонот е затворен; 
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ре-

публика Северна Македонија, односно дали координа-
тите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 
4.000.000,00 по y-оска; 

- импортираниот полигон-блок се наоѓа хиерархис-
ки под слојот-плански опфат; 

- импортираниот слој-блок се пресекува со веќе 
претходно ист импортиран слој-блок/блокови од ба-
зата; и 

- има пресек на полигон-блок со веќе претходно им-
портиран слој од повисоко хиерархиско ниво. 

(5) При тополошката контрола на полигонот-намен-
ска зона се утврдува дали: 

- полигонот е затворен; 
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ре-

публика Северна Македонија, односно дали координа-
тите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 
4.000.000,00 по y-оска; 

- импортираниот полигон-наменска зона се наоѓа 
хиерархиски под слојот-четврт/блок; 

- импортираниот слој-наменска зона се пресекува 
со веќе претходно ист импортиран слој-наменска зона 
од базата; и 

- има пресек на полигон-наменска зона со веќе 
претходно импортиран слој од повисоко хиерархиско 
ниво. 

(6) При тополошката контрола на полигонот-регу-
лациона линија се утврдува дали: 

- полигонот е затворен; 
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ре-

публика Северна Македонија, односно дали координа-
тите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 
4.000.000,00 по y-оска; 

- импортираниот слој-регулациона линија се наоѓа 
хиерархиски под слоевите од повисоко хиерархиско 
ниво; и 

- има пресек на полигонот-регулациона линија со 
веќе претходно импортиран слој. 

(7) При тополошката контрола на полигонот-гра-
дежна парцела се утврдува дали: 

- полигонот е затворен; 
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ре-

публика Северна Македонија, односно дали координа-
тите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 
4.000.000,00 по y-оска; 

- има двојни анотации за парцелите; 
- бројот на анотации е поголем или помал од бројот 

на полигони за градежни парцели и обратно; 
- импортираниот слој-градежна парцела се наоѓа 

хиерархиски под слоевите од повисоко хиерархиско 
ниво; 

- полигоните од градежните парцели се сечат или се 
преклопуваат со градежни парцели од истиот слој ко-
ишто се претходно импортирани во базата; 

- има пресек на градежните парцели со веќе прет-
ходно импортиран слој; 
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- бројот на парцели во табелата се совпаѓа со бројот 
на парцели во графиката и колку има и каде има праз-
ни полиња во табелата; 

- површините на градежните парцели се совпаѓаат 
со површините на градежните парцели утврдени во ур-
банистичките планови и урбанистичките проекти; и 

- сите податоци се испишани со кирилична под-
дршка. 

(8) При тополошката контрола на полигонот-пов-
ршина за градба се утврдува дали: 

- полигонот е затворен; 
- полигонот се пресекува сам со себе (панделка); 
- полигонот се наоѓа во дефинираниот опсег за Ре-

публика Северна Македонија, односно дали координа-
тите започнуваат со вредност 7.000.000,00 по x-оска и 
4.000.000,00 по y-оска; 

- импортираниот слој-површина за градба се наоѓа 
хиерархиски под претходните слоеви; 

- полигоните од импортираниот слој-површина за 
градба се сечат или се преклопуваат со некои од истиот 
слој коишто се веќе порано импортирани во базата; и 

- има пресек со некој претходно импортиран слој. 
 

Електронски запис 
 

Член 27 
(1) По финално извршената контрола од членовите 

25 и 26 од овој правилник, се генерира електронски за-
пис со кој се потврдува дека урбанистичкиот план, од-
носно урбанистичкиот проект кои се предмет на кон-
тролата го исполнуваат квалитетот од тематски и топо-
лошки аспект. 

(2) Електронскиот запис од ставот (1) на овој член 
содржи податоци за: 

- датум и час на финално извршената контрола; 
- име на урбанистички план/урбанистички проект; 
- единствениот идентификатор на урбанистичкиот 

план/урбанистичкиот проект; 
- тип на постапка; 
- број на постапка во е-урбанизам; 
- име на изготвувачот на урбанистичкиот план/ур-

банистичкиот проект; и 
- име на овластен планер од страна на изготвувачот 

на урбанистичкиот план/урбанистичкиот проект-носи-
тел на лиценцата со корисничкото име. 

(3) Електронскиот запис од ставот (1) на овој член 
треба да е електронски потпишан од страна на овласте-
ниот планер кај изготвувачот на урбанистичкиот план/ 
урбанистичкиот проект со валиден сертификат издаден 
од овластен издавач. 

(4) Формата и содржината на Електронскиот запис 
се дадени во прилог број 1 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Мислење по извршено споредување 

 
Член 28 

(1) По извршеното споредување на податоците од 
урбанистичкиот план/ урбанистичкиот проект со пода-
тоците од катастарските планови, се издава Мислење 
по извршено споредување. 

(2) Составен дел на мислењето е Извештајот за из-
вршеното споредување чија форма и содржина се даде-
ни во прилог број 2 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(3) Мислењето од извршено споредување и Извеш-
тајот за извршеното споредување се издаваат во елек-
тронска форма. 

Известување за извршено дигитално преклопување 
 

Член 29 
(1) По извршеното дигитално преклопување на ур-

банистичкиот план/ урбанистичкиот проект со подато-
ците од катастарските планови, се издава Известување 
за извршено дигитално преклопување. 

(2) Составен дел на известувањето е Извештајот за 
извршеното дигитално преклопување, чија форма и 
содржина се дадени во прилог број 3 кој е составен дел 
на овој правилник. 

(3) Известувањето за извршено дигитално прекло-
пување и Извештајот за извршеното дигитално прекло-
пување се издаваат во електронска форма.  

 
IV. ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ИЗДАВААТ ОД РЕГИСТАРОТ 

 
Начин на издавање податоци од Регистарот 

 
Член 30 

 (1) Податоците од Регистарот, како дел од ГКИС се 
издаваат во писмена или во електронска форма, по ба-
рање на заинтересираните субјекти.  

(2) Во барањето од став (1) на овој член, заинтере-
сираните субјекти ги наведуваат податоците и формата 
во кои тие треба да се издадат.  

(3) Кон барањето за издавање податоци од Региста-
рот се приложува доказ за платен надоместок, освен во 
случаите од член 36, став (1) од Законот за катастар на 
недвижности.  

(4) Формата и содржината на барањето од став (2) 
на овој член се дадени во прилог број 9, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Податоци кои се издаваат од Регистарот 

 
Член 31 

Од Регистарот се издаваат следните податоци: 
- извод од Графички регистар за градежно зем-

јиште; 
- извод од Графички регистар за градежно земјиште 

преклопен со катастарски план; 
- извод од Графички регистар за градежно земјиште 

преклопен со план на инфраструктурни објекти; 
- извод од Графички регистар за градежно земјиште 

преклопен со катастарски план и план на инфраструк-
турни објекти; 

- извод од Графички регистар за градежно земјиште 
со атрибутни податоци; 

- извод од Графички регистар за градежно земјиште 
само графика; 

- извод од Графички регистар за градежно земјиште 
со графика и атрибутни податоци; и 

- други податоци. 
 

Извод од Графички регистар за градежно земјиште 
 

Член 32 
(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 

земјиште од член 31 алинеја 1, претставува извадок од 
базата на податоци на Регистарот во форма на визуелен 
графички приказ на хоризонталната претстава на гра-
дежната парцела.  

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во 
прилог број 4 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 
земјиште се издава во хартиена/електронска форма. 
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Извод од Графички регистар за градежно земјиште 
преклопен со катастарски план 

 
Член 33 

(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 
земјиште преклопен со катастарски план од член 31 
алинеја 2, претставува извадок од базата на податоци 
на Регистарот во форма на визуелен графички приказ 
на хоризонталната претстава на градежната парцела 
преклопена со хоризонталната претстава на катастар-
ските парцели од централната база на податоци.  

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во 
прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 
земјиште преклопен со катастарски план се издава во 
хартиена/електронска форма. 

 
Извод од Графички регистар за градежно земјиште 

преклопен со план на инфраструктурни објекти 
 

Член 34 
(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 

земјиште преклопен со план на инфраструктурни об-
јекти од член 31 алинеја 3, претставува извадок од ба-
зата на податоци на Регистарот во форма на визуелен 
графички приказ на хоризонталната претстава на гра-
дежната парцела преклопена со хоризонталната и/или 
вертикална претстава на инфраструктурните објекти од 
централната база на податоци. 

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во 
прилог број 6 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 
земјиште преклопен со план на инфраструктурни об-
јекти се издава во хартиена/електронска форма. 

 
Извод од Графички регистар за градежно земјиште 

преклопен со катастарски план и план на  
инфраструктурни објекти 

 
Член 35 

(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 
земјиште преклопен со катастарски план и план на ин-
фраструктурни објекти од член 31 алинеја 4, претста-
вува извадок од базата на податоци на Регистарот во 
форма на визуелен графички приказ на хоризонталната 
претстава на градежната парцела преклопена со хори-
зонталната претстава катастарските парцели и хори-
зонталната и/или вертикална претстава на инфраструк-
турните објекти од централната база на податоци. 

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во 
прилог број 7 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 
земјиште преклопен со катастарски план и план на ин-
фраструктурни објекти се издава во хартиена/електрон-
ска форма. 

 
Извод од Графички регистар за градежно земјиште 

со атрибутни податоци 
 

Член 36 
(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 

земјиште со атрибутни податоци од член 31 алинеја 5, 
претставува извадок од базата на податоци на Региста-
рот во форма на визуелен графички приказ на хоризон-
талната претстава на градежната парцела, со атрибутни 
податоци за истата, вклучувајќи ги и координатите на 
деталните точки што ја дефинираат градежната парце-
ла во рамките на едниствениот државен референтен 
систем и државната картографска проекција.  

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во 
прилог број 8 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 
земјиште со атрибутни податоци се издава во харти-
ена/електронска форма. 

 
Извод од Графички регистар за градежно земјиште 

само графика 
 

Член 37 
(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 

земјиште само графика од член 31 алинеја 6, претста-
вува извадок од базата на податоци на Регистарот во 
форма на визуелен графички приказ на хоризонталната 
претстава на градежната парцела.  

(2) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 
земјиште само графика се издава во електронска 
форма. 

 
Извод од Графички регистар за градежно земјиште 

со графика и атрубутни податоци 
 

Член 38 
(1) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 

земјиште со графика и атрибутни податоци од член 31 
алинеја 7, претставува извадок од базата на податоци 
на Регистарот во форма на визуелен графички приказ 
на хоризонталната претстава на градежната парцела со 
атрибутни податоци за истата. 

(2) Изводот од Графичкиот регистар за градежно 
земјиште со графика и атрибутни податоци се издава 
во електронска форма. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 39 

Постапките за донесување на урбанистичките пла-
нови/ урбанистичко-планската документација /урба-
нистичко-проектната документација започнати по За-
конот за просторно и урбанистичко планирање („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), ќе 
продолжат согласно Правилникот за формата и начи-
нот на водење на Графичкиот регистар за градежно 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 229/2015 и 33/2017). 

 
Член 40 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник, престанува да важи Правилникот за форма-
та и начинот на водење на графичкиот регистар за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 229/2015 и 33/2017). 

 
Член 41 

Издавањето на податоците од член 31 алинеи 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 7  на овој правилник, ќе се овозможи по соз-
давање на технички услови, односно по извршена над-
градба на Графичкиот регистар за градежно земјиште. 

 
Член 42 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 0101-5590/1 Претседател 

12 април 2021 година на Управен одбор, 
Скопје Ирма Мандева, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 
1272. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 20, член 23 
став 1 алинеја 4 и член 85 став 1 алинеја 6 и став 2 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 
168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.42/20 и 77/21),  согласно член 10 став 5 од Деловни-
кот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги (Пречистен текст) арх.бр.01-3732/1 
од 29.7.2019 година, а согласно Доставената докумен-
тација од Адвокат Ненад Милинкович (наш арх.бр.08-
1556/2 од 7.4.2021 година) и тоа: Електронски издаден 
документ – Тековна состојба за Трговското радио-ди-
фузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово – 
во ликвидација (ТРД АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ Кума-
ново), издадена од Централниот регистар на Република 
Северна Македонија (ЦРРСМ) на 2.3.2021 година, 
Електронски издаден документ – Објава од ЦРРСМ со 
деловоден број 35020210005804 за упис на ликвидаци-
она постапка од 10.3.2021 година и Електронски изда-
ден документ – Решение од ЦРРСМ со деловоден број 
35020210007896 од 30.3.2021 година, за запишување 
бришење на ТРД АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово 
во надлежниот регистар и Заклучокот арх.бр.02-1589/8 
од 12.4.2021 година, Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, на 10-та седница од-
ржана на 12.4.2021 година, донесе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА  
РАДИОДИФУЗЕРИ 

 
1. СЕ БРИШЕ од регистарот на радиодифузери, Тр-

говското радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС 
ДООЕЛ – Куманово (сега Трговско радио-дифузно 
друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово - во 
ликвидација). 

2. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Северна Македонија” и на веб страницата 
на Агенцијата. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
На 5.4.2021 г., во архивата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги (АААВМУ), Секто-
рот за стратешко планирање и авторски права достави 
Службена белешка (наш арх. бр.08-1556/1 од 5.4.2021 
г.) дека во врска со обврската на радиодифузерите за 
доставување податоци за сопственичката структура, 
уредниците и економското работење во претходната 
година (член 15 став 1 од Законот за медиуми), на 
5.4.2021 г. оствариле телефонски контакт со лице од 
ТРД АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово, при што 
биле информирани дека овој радиодифузер престанал 
да емитува радио програма. По извршената проверка 
на податоците во интернет дистрибутивниот систем на 
ЦРРСМ, констатирано е дека овој радиодифузер веќе 
не постои (избришан). Кон Службената белешка доста-
вен е Електронски издаден документ со бр.0805-
50/150020210140960 од 5.4.2021 година согласно кој 
ТРД АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово, на 
30.3.2021 г., е избришан од ЦРРСМ, со причина за 

престанок - по пат на ликвидација, а основ за бришење 
поради неликвидност во работењето и сервисирање на 
обврските кои би настанале доколку ова друштво оста-
не во правниот промет. 

На 7.4.2021 г., од страна на Адвокат Ненад Милин-
кович, по пат на електронска пошта доставена е доку-
ментација (наш арх.бр.08-1556/2 од 7.4.2021 г.) и тоа: 
Електронски издаден документ – Тековна состојба за 
ТРД АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово – во ликви-
дација, издадена од ЦРРСМ на 2.3.2021 г., Електронски 
издаден документ – Објава од ЦРРСМ со деловоден 
број 35020210005804 за упис на ликвидациона поста-
пка од 10.3.2021 г. и Електронски издаден документ – 
Решение од ЦРРСМ со деловоден број 35020210007896 
од 30.3.2021 г., за запишување бришење на ТРД АЉ-
БАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово во надлежниот ре-
гистар. Согласно електронски издадениот документ - 
Објава од 10.03.2021 година, ликвидаторот Аљбина Ве-
лији, објавува дека со Решение на Централниот регис-
тар деловоден бр.35020210004833 од 2.3.2021 г., суб-
јектот на упис - Трговското радио-дифузно друштво 
АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово – во ликвида-
ција, со ЕМБС 6394817 е во ликвидација. Видно од 
електронски издадениот документ - Решение со дело-
воден број: 35020210007896 од 30.3.2021 г., на ЦРРСМ, 
во надлежниот регистар се запишува бришењето на Тр-
говското радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС 
ДООЕЛ – Куманово. 

Согласно член 85 став 1 алинеја 6 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, дозволата за 
радио емитување престанува да важи по сила на закон, 
ако настапи ликвидација на имателот на дозволата. 
Согласно ставот 2 од цитираниот член од Законот, за 
престанок на важност на дозволата за радио емитување 
по сила на закон Советот не носи Одлука. Агенцијата 
ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радио-
дифузери доколку дозволата престанала да му важи 
согласно со член 85 став 1 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги. 

Следствено на наведеното, а врз основа на член 18 
став 1 алинеја 20, член 23 став 1 алинеја 4 и член 85 
став 1 алинеја 6 и став 2 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, согласно член 10 став 5 од 
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, а согласно Доставената 
документација од Адвокат Ненад Милинкович (наш 
арх.бр.08-1556/2 од 7.4.2021 година) и тоа: Електрон-
ски издаден документ – Тековна состојба за ТРД АЉ-
БАНА ПЛУС ДООЕЛ – Куманово – во ликвидација, 
издадена од ЦРРСМ на 2.3.2021 г., Електронски изда-
ден документ – Објава од ЦРРСМ со деловоден број 
35020210005804 за упис на ликвидациона постапка од 
10.3.2021 г. и Електронски издаден документ – Реше-
ние од ЦРРСМ со деловоден број 35020210007896 од 
30.3.2021 г., за запишување бришење на ТРД АЉБАНА 
ПЛУС ДООЕЛ – Куманово во надлежниот регистар и 
Заклучокот арх.бр.02-1589/8 од 12.4.2021 година, Сове-
тот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги, на 10-та седница одржана на 12.4.2021 го-
дина, донесе решение како во диспозитивот. 

 
 

Бр. 08-217 
Агенција за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, 
13 април 2021 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
__________ 

 
Правна поука: Против ова решение радиодифузерот 

може да поднесе тужба за поведување на управен спор 
пред надлежен суд. Тужбата за поведување на управен 
спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на прие-
мот на решението. 
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