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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
371. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У  К  А  З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН  
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 

 
I 

Г-дин Огнен Малески, се отповикува од должноста   
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Австрија. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
   Указ бр. 7                                   Претседател 

4 април 2005 година              на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
372. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У  К  А  З 

ЗА  ПОСТАВУВАЊЕ  НА ВОНРЕДЕН  И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

 МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 
 
I 

Г-дин Александар Тавчиовски, се поставува за во-
нреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Република Австрија, со седиште во Виена. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
   Указ бр. 8                                   Претседател 

4 април 2005 година              на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

373. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за ограничу-

вање на изворните приходи за финансирање на јавните 
потреби за 2005 година (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 96/04), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 4.04.2005 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ  
НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО  
НА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 2004 ГОДИНА 
 
1. Дел од остварените вишоци на приходите над 

дозволеното ниво на потрошувачката во 2004 година 
во износ од 10.000.000 денари се распределуваат на 
единиците на локалната самоуправа, пропорционално 
според бројот на жителите во новооснованите општи-
ни: 

 
- Општина Аеродром 6.580.000 денари 
- Општина Бутел 3.420.000 денари 

ВКУПНО: 10.000.000 денари 
 
2. Единиците на локалната самоуправа Аеродром и 

Бутел се должни средствата од точка 1 на оваа одлука 
да ги користат наменски за остварување на почетните 
редовни функции на општината. 

3. Спроведувањето на оваа одлука ќе го изврши 
Министерството за финансии. Средствата ќе се преве-
дат на сметките на буџетите на единиците на локалната 
самоуправа по завршувањето на локалните избори и 
конституирањето на органите на општината и отвора-
њето на сметките на буџетите на Општина Аеродром и 
Општина Бутел. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 

 
 Бр. 19-486/1                       Претседател на Владата 

4 април 2005 година               на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
374. 
Врз основа на член 8 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/02) и член 93 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4.04.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН 
ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА БАКАР И ЗЛАТО ВО РУДНИОТ РЕ-
ОН БУЧИМ - ДАМЈАН - БОРОВ ДОЛ ОД АД 
�СЕМКОРП�  (ВО СТЕЧАЈ)  РАДОВИШ НА ДПТУ  

�БУЧИМ� ДООЕЛ РАДОВИШ 
 
1. Се дава согласност за целосен пренос на конце-

сијата за детални геолошки истражувања на минерал-
ната суровина бакар и злато во рудниот реон Бучим - 
Дамјан - Боров Дол од АД �СЕМКОРП� (во стечај) Ра-
довиш на ДПТУ �БУЧИМ� ДООЕЛ Радовиш. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се прене-
сува на ДПТУ �БУЧИМ� ДООЕЛ Радовиш, под истите 
услови под кои е доделена со Договор за детални гео-
лошки истражувања на минералната суровина бакар и 
злато во рудниот реон Бучим-Дамјан-Боров Дол заве-
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ден во Министерството за економија под бр. 08-2399/2 
од 05.06.2000 година, освен во однос на критериумите 
и висината за определување на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и експ-
лоатација на минерални суровини, кои се утврдуваат 
согласно Одлуката за определување на критериумите и 
висина на надоместокот за концесии за вршење детал-
ни геолошки истражувања и експлоатација на минерал-
ни суровини (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 22/03 и 51/03). 

3. Како почеток на користење на пренесената 
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета де-
нот на потпишување на Договорот за пренос на кон-
цесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот од точка 3 на оваа одлука ќе го склучи мини-
стерот за економија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 19-1277/1               Претседател на Владата 

4 април 2005 година             на Република Македонија, 
     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
375. 
Врз основа на член 8 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија бр. 25/02) 
и член 93 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 04.04.2005 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН 
ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-БАКАР, ЗЛАТО И 
СРЕБРО ОД ЛЕЖИШТЕТО БУЧИМ, РАДОВИШ 
ОД АД �СЕМКОРП� (ВО СТЕЧАЈ) РАДОВИШ НА 

ДПТУ �БУЧИМ� ДООЕЛ РАДОВИШ 
 
1. Се дава согласност за целосен пренос на конце-

сијата за експлоатација на минералната суровина-ба-
кар, злато и сребро од лежиштето Бучим, Радовиш од 
АД �СЕМКОРП� (во стечај) Радовиш на ДПТУ �БУ-
ЧИМ� ДООЕЛ Радовиш. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пре-
несува на ДПТУ �БУЧИМ� ДООЕЛ Радовиш, под 
истите услови под кои е доделена со Договорот за 
концесија за експлоатација на минералната сурови-
на-бакар, злато и сребро од лежиштето Бучим, Радо-
виш, заведен во Министерството за економија под 
бр. 08-62/2 од 30.04.2001 година, освен во однос на 
критериумите и висината за определување на надо-
местокот за концесии за вршење детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални сурови-
ни, кои се утврдуваат согласно Одлуката за опреде-
лување на критериумите и висина на надоместокот 
за концесии за вршење детални геолошки истражу-
вања и експлоатација на минерални суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
22/03 и 51/03). 

3. Како почеток на користење на пренесената кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за пренос на концесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот од точка 3 на оваа одлука ќе го склучи мини-
стерот за економија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 19-1280/1             Претседател на Владата  

4 април 2005 година               на Република Македонија, 
     Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
376. 
Врз основа на член 8 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/02) и член 93 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4.04.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН 
ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МЕРМЕРИЗИРА-
НИ ВАРОВНИЦИ ОД ЛЕЖИШТЕТО ЗМЕЈОВА 
ДУПКА, ОПШТИНА КОНЧЕ, РАДОВИШКО ОД 
АД � СЕМКОРП�  (ВО СТЕЧАЈ)  РАДОВИШ НА 

ДПТУ �БУЧИМ� ДООЕЛ РАДОВИШ 
 
1. Се дава согласност за целосен пренос на конце-

сијата за експлоатација на минералната суровина-мер-
меризирани варовници од лежиштето Змејова Дупка, 
општина Конче, Радовишко од АД �СЕМКОРП� (во 
стечај) Радовиш на ДПТУ �БУЧИМ� ДООЕЛ Радовиш. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува 
на ДПТУ �БУЧИМ� ДООЕЛ Радовиш, под истите услови 
под кои е доделена со Договорот за концесија за експлоата-
ција на минералната суровина-мермеризирани варовници 
од лежиштето Змејова Дупка, општина Конче, Радовишко, 
заведен во Министерството за економија под бр. 12-4478/2 
од 03.09.2002 година, освен во однос на критериумите и ви-
сината за определување на надоместокот за концесии за вр-
шење детални геолошки истражувања и експлоатација на 
минерални суровини, кои се утврдуваат согласно Одлуката 
за определување на критериумите и висината на надоме-
стокот за концесии за вршење детални геолошки истражу-
вања и експлоатација на минерални суровини (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 22/03 и 51/03). 

3. Како почеток на користење на пренесената кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за пренос на концесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот од точка 3 на оваа одлука ќе го склучи мини-
стерот за економија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 19-1281/1            Претседател на Владата 

4 април 2005 година               на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р.  
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377. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/03), а во врска со 
член 21 од Статутот и доказите на Меѓународниот кри-
вичен трибунал за поранешна Југославија и Правилото 
42 од Правилникот за постапката и доказите на Меѓу-
народниот кривичен трибунал за поранешна Југослави-
ја,  Владата на Република Македонија, на седницата  
одржана на 28 март 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО НА 
ЛИЦАТА ОБВИНЕТИ И ПРЕДАДЕНИ НА МЕЃУ-
НАРОДНИОТ КРИВИЧЕН ТРИБУНАЛ ЗА ПОРА-
НЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХАГ ПО ОБВИНЕ-
НИЕТО БРОЈ ИТ-04-82-И ОД 09.03.2005 ГОДИНА 
НА МЕЃУНАРОДНИОТ КРИВИЧЕН ТРИБУНАЛ 
ЗА ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА, КОИ ЗА ВРЕМЕ 
НА СТОРУВАЊЕТО НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО 
БИЛЕ ВРАБОТЕНИ ВО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВ-
НАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
ДО ИЗРЕКУВАЊЕ  НА  ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува начинот на остварување 
на правото на финансиски средства за надоместување 
на трошоците при патување во Хаг на член на семејс-
твото на лицата обвинети и предадени на Меѓународ-
нио  кривичен трибунал за поранешна Југославија. т

 
Член 2 

Финансиските средства за остварување на правото 
од член 1 на оваа одлука опфаќаат надоместување на 
трошоците за сместување и за превоз на член на се-
мејството. 

Член 3 
Трошокот за превоз се пресметува врз основа на 

платена сметка за авионски билет за патување во Хаг. 
Трошокот за сместување се пресметува врз основа 

на платена сметка за хотел со категорија до 3 звездич-
ки. 

Член 4 
Членовите на семејството на секое обвинето лице 

имаат право на надомест на трошоците вкупно за чети-
ри повратни авионски билети на релација Скопје-Хаг 
на годишно ниво и право на надомест на трошоците за 
две ноќевања на секој авионски билет. 

 
Член 5 

Исплатата на средствата ќе се врши преку Служба-
та за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија врз основа на решение на Владата на 
Република Македонија и документацијата за направе-
ните трошоци за користениот авионски превоз и хотел. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во  �Службен весник на Република Македонија�. 

 
      Бр. 19-1182/1                      Претседател на Владата 
28 март 2005 година               на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

378. 
Врз основа на член  72, став 2 од Законот за ради-

одифузната дејност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 20/97 и 70/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на предлог на Советот за радио-
дифузија, на седницата одржана на 04.04.2005 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ 
ОД  ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН 

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 
 
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-

дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 67/97), во точка 1 зборовите: �населеното место Но-
во Село (Зелениково)� да се бришат. 

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

 
       Бр. 19-1173/1                     Претседател на Владата 
4 април 2005 година               на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

379. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ" бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕ-
НАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ 
ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоме-

стоци за услуги што ги врши Народна банка на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 2/05) се 
врши следното дополнување: 

- по точка 3 се додава нова точка 4 која гласи: 
"Народна банка не наплатува надоместоци за по-

рамнување на трансакции со државни записи на секун-
дарен пазар,  за видовите на работа  предвидени  во дел  
IV. Работи на платен промет во земјата." 

2. Точките 4 и 5 стануваат 5 и 6.  
3. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 

од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
О. бр. 02-15/III-2/2005                     Претседател 
 31 март 2005 година         на Советот на Народна банка  

     Скопје                            Република Македонија, 
                          Гувернер, 
                                              м-р Петар Гошев, с.р. 
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380. 
Врз основа на член 40 став 2 и член 64 став 1 точка 

22 од Законот за Народна банка на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија� бр. 
3/02, 51/03, 85/03 и 40/04) и член 69 став 2 од Законот 
за банките ("Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/00, 37/02, 51/03 и 85/03), Советот на Народна 
банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ НА БАНКИТЕ НА ПРИМЕНИ ДЕПОЗИТИ 

И ДАДЕНИ КРЕДИТИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и ро-

ковите за доставување податоци за каматните стап-
ки на примени депозити и дадени кредити од стра-
на на банките до Народна банка на Република Ма-
кедонија.  

2. Банките се должни да доставуваат податоци за 
каматните стапки на примени депозити и дадени кре-
дити до Народна банка на Република Македонија за по-
требите на монетарната статистика. 

3. Под каматни стапки на банките од точка 1 на 
оваа одлука се подразбира: 
а) пондерирани каматни стапки на банките на при-

мени депозити и дадени кредити, и  
б)  каматни стапки на банките на примени депозити 

и дадени кредити. 
4. Податоците за каматните стапки од точка 3 став 1 

алинеја а) од оваа одлука се доставуваат до Народна 
банка на Република Македонија месечно, најдоцна во 
рок од 15 (петнаесет) работни дена по истекот на месе-
цот за кој се известува. 

5. Податоците за каматните стапки од точка 3 став 1 
алинеја б) од оваа одлука се доставуваат до Народна 
банка на Република Македонија месечно, најдоцна во 
рок од 5 (пет) работни дена од почетокот на месецот за 
кој се известува. 

6. Гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија донесува Упатство со кое се пропишува-
ат обрасците за доставување на податоците  од точ-
ките 4 и 5 на оваа одлука и начинот на нивното по-
полнување.  

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 01.04.2005 година. 

8. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија�. 
 
О. бр. 02-15/III-3/2005                     Претседател 
 31 март 2005 година         на Советот на Народна банка  

     Скопје                            Република Македонија, 
                          Гувернер, 
                                              м-р Петар Гошев, с.р. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

381. 
Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 

2 од Законот за локалните избори (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 45/2004 - пречистен текст), 
Државната изборна комисија, на седницата одржана на 
30 март 2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И НА ИЗБОРНАТА  

КОМИСИЈА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 
I. Во Одлуката за именување на претседатели, чле-

нови и нивни заменици на изборните комисии и на Из-
борната комисија на Градот Скопје (�Службен весник 
на РМ� бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 
15/2005) се врши следната измена: 

1. Рефет Елмази од ДПА, се разрешува од функци-
јата член на Изборната комисија Тетово, по негово ба-
рање. 
За член на Изборната комисија Тетово, се именува 

Незир Таири од ДПА. 
Ернад Фејзулаху од ДПА, се разрешува од функци-

јата заменик член на Изборната комисија Тетово, по 
негово барање. 
За заменик член на Изборната комисија Тетово, се 

именува Абдулхади Илјази од ДПА. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
Бр. 07-358/1                               Претседател 

30 март 2005 година     на Државната изборна комисија, 
    Скопје                           Стево Пендаровски, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец март 2005 година не може да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 5.960 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 7.536 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 8.600 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 6.377 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 9.593 
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15 Производство на прехранбени про-
изводи и пијалаци 9.466 

16 Производство на тутунски производи 9.408 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.241 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.379 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 2.133 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 5.013 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.663 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 9.380 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 13.065 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 13.223 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 3.754 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 

  
10.830 

27 Производство на основни метали 8.778 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.358 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 8.261 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 9.374 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 6.922 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 5.259 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 11.167 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 5.039 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 8.218 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 4.220 

37 Рециклажа 3.689 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 11.710 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 8.507 
45 Градежништво 6.295 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 9.495 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 10.015 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употре-
ба и за домаќинствата 5.868 

55 Хотели и ресторани 6.974 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6.633 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај  18.571 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 10.619 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 13.348 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 16.132 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 19.876 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување  22.861 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.713 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   5.845 

72 Компјутерски и сродни активности 9.318 
73 Истражување и развој 8.774 
74 Други деловни активности 7.731 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 9.483 
80 Образование 7.575 
85 Здравство и социјална работа 8.033 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.745 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 10.653 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 7.527 
93 Други услужни дејности 8.463 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
 

                                          Министер, 
                          Стевчо Јакимовски, с.р. 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002 и 51/2003), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2005 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-март 2005 година во однос 
на просечните цени на мало во 2004 година изнесува 
1,0%. 

 
                                           Директор,  

Катерина Костадинова Даскаловска, с.р.   
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   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 

 


