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У  К  А  З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОП
МОШТЕН  АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
ДОНИЈА ВО АРАПСКАТА РЕПУБЛИКА Е 

I 
Д-р Агим Лека, се поставува за вонреден и

моштен амбасадор на Република Македонија 
ската Република Египет, со седиште во Каиро.
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Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 ОЛНО-
  МАКЕ-
ГИПЕТ 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
   Указ бр. 14                              Претседател  ополно-

во Арап-
 

29 ноември 2004 година        на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
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1587. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана  

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/01 
и 5/03), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 1 декември 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 

МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК  
1. За учество во состав на коалиционите сили во 

операцијата �Слобода за Ирак� во поствоената фаза 5, 
во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици 
на Армијата на Република Македонија, и тоа: 

- еден вод на сили за специјални операции во состав 
од триесет и двајца припадници од постојаниот состав 
на Армијата на Република Македонија кои ќе учеству-
ваат во обезбедувањето на стабилноста и поддршката 
на коалиционите оперативни бази во Ирак, 

- еден офицер за работа на должност висок воен 
претставник во Централната команда на Армијата на 
САД во Тампа-Флорида, 

- еден офицер за работа на должност офицер за вр-
ски во Централната команда на Армијата на САД во 
Тампа-Флорида и 

- еден офицер за работа на должност офицер за вр-
ски на Армијата на Република Македонија во МНФ-И-
Багдад, Ирак. 

2. Единиците на Армијата на Република Македони-
ја од точката 1 на оваа одлука се испраќаат во периодот 
од декември 2004 до јуни 2005 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и итна медицинска помош на учесниците 
во мировната операција од точката 1 на оваа одлука ги 
обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а 
другиот дел од трошоците го обезбедува Република 
Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

          Бр. 07-4790/1                        Претседател  
1 декември 2004 година   на Собранието на Република  
              Скопје        Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
1588. 
Врз основа на членовите 1, 5 и 12 од Законот за репуб-

личките награди   (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 40/87, 36/89, 82/99 и 33/03), Одборот за доде-
лување на наградата �Климент Охридски�, на седницата 
одржана на 24 ноември 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА �КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ� ВО 2004 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНА-
ЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА КУЛ-
ТУРАТА, УМЕТНОСТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ВОС-
ПИТАНИЕТО, СОЦИЈАЛНАТА И ХУМАНИТАР-
НАТА  ДЕЈНОСТ ОД ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
I. За особено значајни остварувања во областа на 

културата и уметноста, наградата се доделува на: 
Благој Андреев, режисер од Скопје, 
Томе Арсовски, писател од Скопје и 
Благој Чоревски, актер од Скопје. 

II. За особено значајни остварувања во областа на 
образованието и воспитанието, наградата се доделува на: 
Проф. д-р Ремзи Несими, албанолог од Скопје и 
Проф. д-р Томислав Тодоровски, филолог од Скопје. 
III. За особено значајни остварувања во областа на 

социјалната и хуманитарната дејност, наградата се до-
делува на: 
Трифун Костовски, донатор, спонзор и мецена од 

Скопје. 
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 07-4782/2                          Претседател 
1 декември 2004 година   на Одборот за доделување на  

       Скопје                  наградата �Климент Охридски�, 
                                       акад. Георги Старделов, с.р. 

___________ 
1589. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 и 
24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 29.11.2004 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА БЕНТОНИТ-
СКА ГЛИНА НА �УНИВЕРЗАЛ-С� ЕМИЛИЈА ДОО-
ЕЛ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЈАБУЧ-
КИ ДОЛ, С. ГИНОВЦИ, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ   

1. На �УНИВЕРЗАЛ-С� Емилија ДООЕЛ Крива Па-
ланка се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина бентонитска глина на локалитетот Јабучки Дол 
с. Гиновци, општина Ранковце со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелава и тоа:   
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.671.647,00 7.596.620,00 
Т-2 4.671.697,00 7.596.664,00 
Т-3 4.671.575,00 7.596.725,00 
Т-4 4.671.500,00 7.596.547,00 
Т-5 4.671.518,00 7.596.500,00 
Т-6 4.671.796,00 7.596.550,00 
Т-7 4.671.750,00 7.596.627,00  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,011 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток ќе се смета денот на потпишување-
то на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

  Бр. 23-4191/1                 Заменик на претседателот 
29 ноември 2004 година       на Владата на Република  
             Скопје                        Македонија, 
                                       Радмила Шекеринска, с.р. 
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1590. 
Врз основа на член 92, став 1 од Законот за транс-

формација на претпријатијата со општествен капитал 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/93, 
48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03 и 
38/04), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29 ноември 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЗА 2004 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Програмата за работа и Финансискиот план на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
за 2004 година, бр. 02-1171/1 од 29.06.2004 година, до-
несени од Агенцијата на Република Македонија за при-
ватизација. 

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

 
  Бр. 23-2662/1                  Заменик на претседателот 

29 ноември 2004 година         на Владата на Република 
       Скопје                                  Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1591. 
Врз основа на член 3-д од Законот за буџетите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03 и 85/03), 
министерот за финансии донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА  

НА ПРИХОДИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за класификација на приходите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
100/01, 45/03 и 7/04), во Класификацијата на приходите 
на синтетичките конта од класата 7-приходи, во потка-
тегоријата 71 Даночни приходи, ставка 712-Придонес 
од плата за социјални фондови, во аналитичката ставка 
7121-Придонес за Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување, по потставката 712124 се додаваат две 
нови потставки 712125 и 712126 кои гласат: 

�712125 Придонес за пензиско и инвалидско осигу-
рување што го плаќа ФПИОМ за корисниците на надо-
местоците по основ на инвалидност 

712126 Придонес за пензиско и инвалидско осигу-
рување што го плаќаат Центарот за социјални работи 
за надоместок на плата за скратено работно време по-
ради нега на хендикепирано дете�. 

 
Член 2 

Во поткатегоријата 72-Неданочни приходи, ставка 
724-Други Владини услуги, во аналитичката ставка 
7241-Други Владини услуги, во потставката 724114, 
зборовите: �Приходи од услуги на Заводот за стандар-
дизација�, се заменуваат со зборовите: �Приходи од 
стандардизација�. 

 
Член 3 

Во поткатегоријата 72-Неданочни приходи, ставка 
724-Други Владини услуги, во аналитичката ставка 
7241-Други Владини услуги, по потставката 724149, се 
додаваат две нови потставки 724150 и 724151 кои гла-
сат: 

�724150 Приходи од метрологија 
724151 Приходи од акредитација�. 

Член 4 
Во поткатегоријата 76-Задолжување во странство, 

ставка 761 Меѓународни развојни агенции, во анали-
тичката ставка 7611-Задолжување кај меѓународни раз-
војни агенции, по потставката 761113, се додава нова 
потставка 761114 која гласи: 

�761114 Задолжување кај Европска банка за обнова 
и развој�.  

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
Бр. 13-29362/1                                Министер, 

23 ноември 2004 година      м-р Никола Поповски, с.р. 
      Скопје      

__________ 
1592. 
Врз основа на член 3-д став 2 од Законот за буџети-

те (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001, 93/2001, 46/2002, 
24/2003 и 85/2003), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ 
 

Член 1 
Буџетот на Република Македонија, буџетите на еди-

ниците на локалната самоуправа, буџетите на фондови-
те, корисниците и единките корисници на средства од 
буџетите и фондовите, контата од класата 4, пропиша-
ни со Правилникот за сметковниот план за буџетите и 
буџетските корисници ги расчленуваат синтетичките 
(троцифрени) конта на аналитички конта согласно кла-
сификацијата на расходите која е составен дел на овој 
правилник.   

Член 2 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за класификација на 
расходите (�Службен весник на Република Македони-
ја� р. 103/2001 и 45/2003).  б 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, а ќе се применува од 1 јануари 2005 
год на. и 
       Бр.12-28952/1                        Министер, 
22 ноември 2004 година      м-р Никола Поповски, с.р. 

 
 
        Скопје 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ НА 

СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА ОД КЛАСАТА 4-РАСХОДИ  
КЛАСА  4 - РАСХОДИ  

40 Плати, наемнини и надоместоци 
   401 Основни плати и надоместоци 
        4011 Основни плати 

401110 Основни плати -функционери 
401120 Основни плати - државни службеници 
401130 Основни плати - други вработени 
401140 Основни плати - работници во ДКП  
401150 Основни плати - наставници во странство 
401160 Работа на определено време  

      4012 Додатоци на плата 
401210 Плата за прекувремена работа 
401220 Плата за време на празници 
401230 Плата за работа во ноќна смена 
401240 Плата за дежурства 
401250 Функционален додаток 
401290 Други додатоци на плата 

       4013 Надоместоци 
401310 Надомест за превоз до и од работното 

место 
401320 Надомест за храна 
401330 Надомест за годишен одмор 
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401340 Надомест за теренска работа 
401350 Надомест за одвоен живот 
401360 Надомест за дежурства 
401390 Други надоместоци 

      4015 Одбитоци за вработените 
401510 Персонален данок на доход од плата 
401520 Персонален данок на доход од надоме-

стоци 
   402 Придонеси за социјално осигурување од рабо-
тодавачите 
      4021 Придонеси за Пензискиот фонд 

402110 Основни придонеси за ПИО 
402120 Придонес за бенифициран стаж 
402190 Други придонеси за ПИО 

4022 Придонеси за Фондот за здравство 
402210 Основни придонеси за здравство 
402220 Основен придонес за професионално за-

болување 
402290 Други придонеси за Фондот за здравство 

402300 Придонеси за Агенцијата за вработување 
402310 Основни продонеси до Агенцијата за 

вработување 
402390 Други придонеси до Агенцијата за вра-

ботување 
   403 Останати придонеси од плати 
      4031 Придонес за заштита на животната средина 

403110 Придонес за водоснабдување 
403190 Останати придонеси  

41 Резерви и недефинирани  расходи  
   411 Финансирање на нови програми и потпрограми  
       4111 Финансирање на  нови програми и потпрограми  

411110 Финансирање на  нови програми и пот-
програми  
    412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 
        4121 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 

412110 Постојана резерва (непредвидливи рас-
ходи) 
413 Тековни резерви (разновидни расходи)  
     4131 Тековни резерви (разновидни расходи)  

413110 Тековни резерви (разновидни расходи)  
42 Стоки и услуги 
    420 Патни и дневни расходи 
        4201 Патувања во земјата 

420110 Патување во земјата - хранарина (днев-
ница) 

420120 Патување во земјата - патни расходи 
420130 Патување во земјата - сместување 
420140 Патување во земјата - споредни расходи 

      4202 Патувања во странство 
420210 Патување во странство - хранарина 

(дневница) 
420220 Патување во странство - патни расходи 
420230 Патување во странство - сместување 
420240 Патување во странство - споредни  рас-

ходи 
    421 Комунални услуги,греење, комуникација и 
транспорт  
       4211 Комунални услуги 

421110 Електрична енергија 
421120 Водовод и канализација 
421130 Ѓубретарина 
421140 Градска рента 
421150 Медицински отпад 
421190 Други комунални такси и услуги 

    4212 Затоплување 
421210 Централно греење 
421220 Дрва 
421230 Јаглен 
421240 Течни горива 
421290 Други материјали за греење 

   4213 Комуникација 
421310 Пошта 
421320 Телефон и телефакс 
421390 Други трошоци за комуникација 

    4214 Транспорт 
421410 Горива и масла (моторни возила) 
421420 Регистрација на моторни возила 
421430 Транспорт на стоки 
421440 Транспорт на луѓе 

   423 Ситен инвентар, алат и други материјали за 
поправки 
      4231 Административни материјали 

423110 Канцелариски материјали 
423120 Списанија, весници и други изданија за 

користење од страна на вработените 
423190 Други административни материјали 

      4232 Материјали за АОП 
423210 Материјали за АОП 

      4233 Облека 
423310 Униформи 
423320 Обувки 
423330 Постелнина 

      4234 Прехранбени продукти и пијалаци 
423410 Прехранбени продукти и пијалаци 

      4235 Лекови и медицински материјали 
423510 Лекови 
423520 Вакцини 
423530 Стоматолошки материјали 
423540 Ортопедски средства и инплантанти 
423550 Санитетски материјали 
423590 Други медицински материјали 

     4236 Образовни материјали 
423610 Наставно-образовни помагала 
423620 Училишни материјали 

      4237 Материјали за поправки и одржување 
423710 Средства за одржување на хигиена 
423720 Ситен инвентар; алат и други материјали 

за поправка 
     4239 Други материјали за посебни намени 

423910 Други материјали за специјална намена 
423990 Други материјали 

   424 Поправки и тековно одржување 
       4241 Поправки и одржување на возила 

424110 Поправки и сервисирање на лесни возила 
(вклучув. резервни делови, гуми) 

424120 Поправки и сервисирање на товарни во-
зила 

424130 Поправки и сервисирање на авиони и хе-
ликоптери 

424140 Поправки и сервисирање на пловни обје-
кти 

424190 Поправки на други возила 
      4242 Поправки и одржување на згради 

424210 Одржување на згради 
424220 Услуги за обезбедување на објекти 
424230 Дезинфекција; дезинсекција и дератиза-

ција 
      4243 Поправки и одржување на други градби 

424310 Одржување на мостови 
424320 Одржување на автопати, улици и пати-

шта 
424330 Одржување на аеродроми 
424390 Одржување на други градби 

      4244 Поправки и одржување на мебел, опрема и ма-
шини 

424410 Поправки и одржување на мебел 
424420 Поправки и одржување на софтверска и 

хардверска опрема 
424430 Поправки и одржување на опрема 
424440 Поправки и одржување на машини 

      4245 Одржување на земјиште и зелени површини 
424510 Одржување на зелени површини околу 

згради 
424590 Одржување на други зелени површини 

     425 Договорни услуги 
       4251 Изнајмување на простор и опрема 

425110 Изнајмување на канцелариски простор 
425120 Изнајмување на магацински простор 



3 декември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 85 - Стр. 5 

425130 Изнајмување на друг тип на простор 
425140 Изнајмување на канцелариска опрема 
425160 Изнајмување на моторни возила 
425190 Друга опрема и опрема за специјални на-

мени 
4252 Банкарски и осигурителни услуги 

425210 Провизија за платен промет  
425220 Банкарска провизија 
425230 Осигурување на вработени (несреќи; жи-

вот) 
425240 Осигурување за повреда и инвалидитет 
425250 Осигурување на недвижности и права 
425260 Осигурување на моторни возила 
425270 Осигурување на воздухоплови 
425290 Други финансиски услуги 

      4253 Судски и правни услуги 
425310 Правни услуги 
425320 Судски вештачења 
425330 Судски преведувачи 
425340 Судска експертиза 
425350 Судски курирски услуги 

      4254 Здравствени услуги 
425410 Плаќања за здравствени организации од 

Министерството за здравство 
425420 Примарна здравствена заштита 
425430 Специјалистичко - консултативна здрав-

ствена заштита 
425440 Болнички услуги 
425450 Здравствени услуги во странство 
425460 Ортопедски услуги 
425490 Други здравстевени услуги 

      4255 Земјоделски услуги 
425510 Ветеринарни услуги 
425520 Заштита од штетници во земјоделството 
425530 Уништување на штетни животни 
425540 Земјоделски производни услуги 

      4256 Услуги за животна средина и планирање 
425610 Услуги за заштита на водите; реките и 

езерата 
425620 Метеоролошки и хидрометеоролошки 

набљудувања 
425630 Испитување на кавалитетот на водите и 

воздухот  
425640 Изработка на просторни и урбанистички 

планови 
      4257 Договорни услуги поврзани со образованието 

425710 Обука за техничка култура 
425720 Услуги за развој на наставниот план и 

програма 
425730 Инструктори на кратки курсеви 
425740 Дополнителни активности 
425750 Услуги за вонучилишни образовни 

активности 
425760 Превозни услуги во образованието 
425790 Други образовни услуги 

      4259 Други договорни услуги 
425910 Преведувачи 
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање 
425930 Научно истражување (вклучувајќи стати-

стичко истражување) 
425940 Рушење на објекти 
425950 Плаќања за користење на приватен имот 

во одбраната 
425960 Пренос на програмите на МРТВ преку 

сателит  
425990 Други договорни услуги 

    426 Други тековни расходи 
      4261 Членарина во организации 

426110 Членарини во меѓународни организации  
426120 Членарини во домашни организации 

      4262 Расходи за репрезентација 
426210 Расходи за репрезентација 

      4269 Други оперативни расходи 
426990 Други оперативни расходи 

43 Тековни трансфери до вонбуџетските фондови 
      431 Трансфери до Фондот за ПИОМ 
      4311 Трансфери до Фондот за ПИОМ утврдени со 
закон 

431110 Трансфери до Фондот за ПИОМ утврде-
ни со закон 
      4319 Други трансфери до ПИОМ 

431910 Други трансфери до ПИОМ 
   432 Трансфери до Агенцијата за вработување 
      4321 Трансфери за невработени евидентирани во 
Агенцијата за  вработување 

432110 Трансфери за невработени евидентирани 
во Агенцијата за  вработување 
      4329 Други трансфери до Агенцијата за вработување 

432910 Други трансфери до Агенцијата за врабо-
тување 
   433 Трансфери до Фондот за здравство 
      4331 Придонес за здравство за невработени 

433110 Придонес за здравство за невработени 
      4332 Придонес за здравство за пензионери 

433210 Придонес за здравство за пензионери 
      4339 Други трансфери до Фондот за здравство 

433910 Други трансфери до Фондот за здравство 
44 Тековни трансфери до единиците на локалната 
самоуправа 
    441 Дотации од ДДВ 
      4411 Дотации од ДДВ 

441110 Дотации од ДДВ 
    442 Наменски дотации 
      4421 Дотации за активности од културата  

442110 Издавачка дејност 
442120 Библиотечна дејност 
442130 Филмска дејност 
442140 Сценско-уметничка дејност 
442150 Заштита на недвижно културно наследство 
442160 Ликовно творештво и галериска дејност 
442170 Културно уметнички манифестации 
442180 Музејска и кинотечна дејност 
442190 Други трансфери од областа на културата 

      4422 Дотација за активности од образованието 
442210 Тековно одржување во дејноста основно 

образование 
442220 Тековно одржување во дејноста средно 

образование 
442230 Поддршка на ученички домови 
442240 Превоз на ученици од основното образо-

вание 
      4423 Дотација за активности од социјалната заштита 

442310 Поддршка на градинки 
442320 Поддршка на старски домови 

      443 Блок дотации 
      4431 Блок дотации 

443110 Блок дотации по одделни намени 
   444 Дотации за делегирани по одделни надлежности 
      4441 Дотации за делегирани одделни надлежности 

444110 Дотации за делегирани одделни надлеж-
ности 
45 Каматни плаќања 
   451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 
      4511 Каматни плаќања кон Меѓународниот монета-
рен фонд 

451110 Каматни плаќања кон Меѓународниот 
монетарен фонд 
      4512 Каматни плаќања кон Светската банка 

451210 Каматни плаќања кон Светската банка 
      4513 Каматни плаќања кон Европската унија 

451310 Каматни плаќања кон Европската унија 
      4514 Каматни плаќања кон други мултилатерални 
кредитори 

451410 Каматни плаќања кон други мултилате-
рални кредитори  
      4515 Каматни плаќања кон Парискиот клуб на кре-
дитори 

451510 Каматни плаќања кон Парискиот клуб на 
кредитори 
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      4516 Каматни плаќања кон Лондонскиот клуб на 
кредитори 

451610 Каматни плаќања кон Лондонскиот клуб 
на кредитори 
      4519 Каматни плаќања кон други билатерални кре-
дитори 

451910 Каматни плаќања кон други билатерални 
кредитори 
   452 Каматни плаќања кон домашни кредитори 
      4521 Камата на задоцнет поврат на ДДВ 

452110 Камата на задоцнет поврат на ДДВ 
      4522 Камата на државни записи 

452210 Камата на државни записи 
      4523 Камата на домашни обврзници 

452310 Камата на домашни обврзници 
      4524 Камата на кредити 

452410 Камата на кредити 
   453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт 
      4531 Камата на краткорочни позајмувања од цен-
тралниот буџет 

453110 Камата на краткорочни позајмувања од 
централниот буџет 
46 Субвенции и трансфери 
461 Субвенции за јавни претпријатија 
      4611 Субвенции за јавни нефинансиски претприја-
тија 

461110 Субвенции за цени 
461120 Субвенции за Македонски железници 
461130 Субвенции за јавни комунални претпри-

јатија 
461140 Субвенции за стечајни претпријатија 
461150 Субвенции за јавни гласила  
461190 Субвенции за други институции 

      4612 Субвенции за јавни финансиски претпријатија 
461210 Субвенции за јавни финансиски прет-

пријатија 
  462 Субвенции за приватни претпријатија 
      4621 Субвенции за приватни нефинансиски прет-
пријатија 

462110 Субвенции за приватни нефинансиски 
претпријатија 
      4622 Субвенции за приватни финансиски претпри-
јатија 

462210 Субвенции за приватни финансиски 
претпријатија 
   463 Трансфери до невладини организации 
      4631 Трансфери до невладини организации 

463110 Трансфери до  здруженија на граѓани и 
фондации 

463120 Трансфери до  спортски клубови 
463130 Трансфери до Македонскиот олимписки 

комитет 
463140 Трансфери до  организации кои се гри-

жат за постари лица и хендикепирани деца 
463150 Трансфери до  месни заедници 
463160 Трансфери до  хуманитарни организации 
463170 Трансфери до  политички партии 
463190 Останати трансфери до невладини орга-

низации 
   464 Разни трансфери 
      4641 Стипендии  

464110 Стипендии за студенти 
464120 Стипендии за поддршка на млади таленти 
464130 Стипендии за последипломски студии 

      4642 Поддршка за ученички и студентски домови 
464210 Плаќања за сместување на ученици од 

средно образование 
464220 Плаќања за сместување на ученици од 

основно образование 
464230 Плаќања за студентски домови 

      4643 Други бенефиции поврзани со училиштата 
464310 Плаќање за исхрана за деца со посебни 

потреби 
      4644 Државни награди и одликувања 

464410 Државни награди 
464420 Државни одликувања 

      4649 Други разни трансфери 
464910 Плаќање по судски решенија 
464920 Надоместоци на граѓаните во извршува-

ње на правата и должностите во одбраната 
464930 Плаќање кон неоправдано осудени лица 
464990 Други трансфери 

47 Социјални бенефиции 
   471 Социјални надоместоци 
      4711 Социјална помош за семејства 

471110 Социјална парична помош 
471120 Постојана парична помош 
471130 Паричен надоместок за помош и нега 
471140 Здравствена заштита на корисници на со-

цијална помош 
471150 Надоместок за скратено работно време 
471160 Еднократна парична помош 

      4712 Социјална помош за деца 
471210 Детски додаток 
471220 Посебен детски додаток 
471230 Помош за новороденчиња 
471240 Помош за деца без родители и родител-

ска грижа  
471250 Плаќања за образование, згрижување, 

одмор и рекреација 
      4714 Социјална помош за инвалидизирани лица 

471410 Помош за лица со пречки во физичкиот и 
психичкиот развој 

471420 Дневно и привремено згрижување 
      4715 Социјална помош за стари лица 

471510 Социјална помош за стари лица 
      4716 Социјална помош за бегалци и азиланти 

471610 Помош за азиланти 
471620 Помош за бегалци од други земји 
471630 Помош за внатрешно раселени лица 

      4717 Помош поврзана со одбраната 
471710 Надоместок за семејства чиј хранител е 

на отслужување во АРМ 
471720 Помош за воени инвалиди и лица кои би-

ле политички затвореници 
471730 Помош на цивилни инвалиди од војна 

      4718 Помош за земјоделци 
471810 Помош за здравствена заштита на расте-

нијата 
471820 Помош за здравствена заштита на живот-

ните 
      4719 Друга социјална помош 

471910 Исплати за осудени лица 
471990 Друга социјална помош 

   472 Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд 
      4721 Плаќања до пензионери од ПИОМ 

472110 Плаќања до пензионери од ПИОМ 
      4722 Плаќања до инвалидите од ПИОМ 

472210 Плаќања до инвалидите од ПИОМ 
      4723 Плаќање по основа на задолжително капитал-
но финансирано пензиско осигурување 

472310 Плаќање по основа на задолжително ка-
питално финансирано пензиско осигурување 
      4724 Придонеси за здравствено осигурување на 
пензионери 

472410 Придонеси за здравствено осигурување 
на пензионери 
      4729 Други исплати од ПИОМ 

472910 Други исплати од ПИОМ 
   473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за 
вработување 
      4731 Бенефиции за невработени 

473110 Бенефиции за невработени 
      4732 Надоместоци за преквалификации 

473210 Надоместоци за преквалификации 
      4733 Надоместоци за вработување на хендикепира-
ни лица 

473310 Надоместоци за вработување на хендике-
пирани лица 
      4734 Придонеси за здравствено осигурување 

473410 Придонеси за здравствено осигурување 
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      4735 Придонеси за пензиско осигурување на невра-
ботени 

473510 Придонеси за пензиско осигурување на 
невработени 
      4739 Други плаќања од Агенцијата за вработување 

473910 Други плаќања од Агенцијата за врабо-
тување 
   474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здрав-
ствено осигурување 
      4741 Надоместок за боледување 

474110 Надоместок за боледување 
      4742 Надоместок за патни расходи 

474210 Надоместок за патни расходи 
      4743 Надоместок за породилно отсуство 

474310 Надоместок за породилно отсуство 
      4749 Други надоместоци за здравство 

474910 Други надоместоци за здравство 
48 Капитални расходи 
   480 Резерви за капитални расходи 
      4801     Капитални резерви 
           480110   Капитални резерви 
      481 Градежни објекти 
      4811 Станбени објекти 

481110 Подготвување проекти вклучувајќи ди-
зајн на станбени објекти 

481120  Набавка или нова изградба на станбени 
објекти 

481130 Реконструкција на станбени објекти 
      4812 Деловни објекти 

481210 Подготвување проекти на деловни објекти 
481220 Набавка или нова изградба на деловни 

објекти 
481230 Реконструкција на деловни објекти 

   482 Други градежни објекти 
      4821 Улици, патишта, автопати 

482110 Подготвување проекти вклучувајќи ди-
зајн на улици, патишта и автопати 

482120 Изградба на улици, патишта и автопати 
482130 Реконструкција на улици, патишта и 

автопати 
      4822 Мостови 

482210 Подготвување проекти вклучувајќи ди-
зајн на мостови 

482220 Изградба на мостови 
482230 Реконструкција на мостови 

      4823 Пречистителни станици и колектори 
482310 Подготвување проекти, вклучувајќи ди-

зајн на пречистителни станици и колектори 
482320 Изградба на пречистителни станици и 

колектори 
482330 Реконструкција на пречистителни стани-

ци и колектори 
      4824 Депонии за отпад 

482410 Подготвување проекти вклучувајќи ди-
зајн на депонии за отпад 

482420 Изградба на депонии за отпад 
482430 Реконструкција на депонии за отпад 

      4825 Средства за телекомуникација 
482510 Подготвување проекти вклучвајќи дизајн 

на средства за телекомуникација 
482520 Купување на средства за телекомуника-

ција 
482530 Реконструкција на средства за телекому-

никација 
      4826 Споменици 

482610 Подготвување проекти вклучувајќи ди-
зајн на споменици 

482620 Изградба на споменици  
482630 Реконструкција на споменици 

      4827 Капацитети за водоснабдување 
482710 Подготвување проекти вклучувајќи ди-

зајн на капацитети за водоснабдување 
482720 Изградба на капацитети за водоснабдување 
482730 Реконструкција на капацитети за водос-

набдување 
      4828 Средства за енергетика 

482810 Подготвување проекти вклучувајќи ди-
зајн на капацитети во енергетиката 

482820 Изградба на капацитети во енергетиката 
482830 Реконструкција на капацитети во енерге-

тиката 
482840 Трошоци за подготвување проекти за ми-

нерални суровини 
      4829 Изградба на други објекти 

482910 Подготвување проекти вклучувајќи ди-
зајн на други објекти 

482920 Изградба на други објекти 
482930 Реконструкција на други објекти 

   483 Купување на мебел, опрема, возила и машини   
      4831 Купување на мебел 

483110 Купување на канцелариски мебел 
483120 Купување на училишен мебел 
483190 Купување на друг мебел 

      4832 Купување на опрема 
483210 Купување на канцелариска опрема 
483220 Купување на медицинска опрема 
483230 Купување на лабораториска и научно-

истражувачка опрема 
483240 Купување на информатичка и видео 

опрема 
483250 Купување на кујнска опрема 
483260 Купување на опрема за греење и клима-

тизација 
483270 Геодетска опрема 
483280 Купување на опрема за воздухоплови  
483290 Купување на друга опрема 

      4833 Купување на возила 
483310 Купување на моторни возила 
483320 Купување на камиони 
483330 Купување на пловни објекти 
483340 Купување на воздухоплови 
483390 Купување на други моторни возила 

      4834 Купување на машинска опрема 
483410 Купување на земјоделски машини 
483420 Купување на машини за изградба  
483490 Купување на други машини 

      4835 Книги за библиотеки и учебници 
483510 Книги за библиотеки и учебници 
483600 Плаќања на ДДВ за опрема купена од до-

нации 
483610 Плаќања на ДДВ за опрема купена од до-

нации 
   484 Стратешки стоки и други резерви 
      4841 Стратешки стоки 

484110 Купување на прехранбени производи 
484120 Купување на индустриски производи 
484130 Купување на лекови и санитетски мате-

ријали 
484190 Други стратешки резерви 

   485 Други нефинансиски средства 
      4851 Култивирани средства 

485110 Пошумување 
485120 Купување животни 

      4852 Нематеријални авторизирани средства 
485210 Книжевни и уметнички оригинали 
485220 Патенти 
485230 Компјутерстки софтвер 

      4853 Скапоцености 
485310 Музејски експонати 
485320 Уметнички дела 

      4854 Нематеријални средства 
485410 Земјиште 
485420 Надомест за одземен имот 
485430 Подземни богатства 
485440 Основни геолошки истражувања 
485490 Други природни богатства 

   486 Финансиски средства 
      4861 Домашни финансиски средства 

486110 Депозити 
486120 Хартии од вредност што не се акции  
486130 Кредити за општините 
486140 Студентски кредити во образованието 
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486150 Кредити за јавни претпријатија 
486160 Кредити за приватни претпријатија 
486170 Плаќање по гаранции 
486180 Акции и друг капитал 

      4862 Странски финансиски средства 
486210 Депозити 
486220 Должнички хартии од вредност  
486230 Кредити 
486240 Акции и друг капитал 
486250 Капитал во меѓународни финансиски ин-

ституции 
   487 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови 
      4871 Капитални трансфери до Пензискиот фонд 

487110 Капитални трансфери до Пензискиот фонд 
4872 Капитални трансфери до Агенцијата за вра-

ботување 
487210 Капитални трансфери до Агенцијата за 

вработување 
      4873 Капитални трансфери до Фондот за здравстве-
но осигурување 

487310 Капитални трансфери до Фондот за 
здравствено осигурување 
      4874 Капитални трансфери до Фондот за патишта 

487410 Капитални трансфери до Фондот за патишта 
    488 Капитални дотации до ЕЛС 
       4881 Капитални дотации до ЕЛС 

488110 Капитални дотации за неразвиени по-
драчја 

488190 Други капитални дотации 
   489 Капитални субвенции за претпријатија и нев-
ладини организации 
      4891 Капитални субвенции за јавни нефинансиски 
претпријатија 

489110 Капитални субвенции за јавни здравстве-
ни установи 
      4892 Капитални субвенции за јавни финансиски 
претпријатија 

489210 Капитални субвенции за јавни финанси-
ски претпријатија 
      4893 Капитални субвенции за приватни нефинанси-
ски претпријатија 

489310 Капитални субвенции за приватни нефи-
нансиски претпријатија 
      4894 Капитални субвенции за приватни финансиски 
претпријатија 

489410 Капитални субвенции за приватни фи-
нансиски претпријатија 
      4895 Капитални трансфери за невладини организации 

489510 Капитални трансфери за невладини орга-
низации 
49 Отплата на главнина 
   491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори  
      4911 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори  

491110 Отплата на главнина по долгорочни зае-
ми од ММФ 

491120 Отплата на главнина по долгорочни зае-
ми од Светската банка 

491130 Отплата на главнина по долгорочни зае-
ми од Европската унија  

491140 Отплата на главнината од заемите на 
други мултилатерални кредитори 

491150 Отплата на главнината од заемите на 
Лондонскиот клуб на кредитори 

491160 Отплата на главнината од заемите на Па-
рискиот клуб на кредитори 

491190 Отплата на главнината од заемите на 
други билатерални кредитори 
   492 Отплата на главнина кон домашни институции 
      4921 Обврзници 

492110 Отплата на главнина на среднорочни об-
врзници 

492120 Отплата на главнина на долгорочни об 
врзници 
      4922 Државни записи 

492210 Отплата на главнина на државни записи 
      4923 Отплата на главнина на заеми од банки 

492310 Отплата на главнина на краткорочни по-
зајмувања од банки 

492320 Отплата на главнина на долгорочни по-
зајмувања од банки 
   493 Отплата на главнина до други нивоа на власт 
      4931 Отплата на главнината на краткорочни позај-
мувања од централниот буџет 

493110 Отплата на главнината на краткорочни 
позајмувања од централниот буџет 
      4932 Отплата на главнината на долгорочни позајму-
вања од централниот буџет 

493210 Отплата на главнината на долгорочни 
позајмувања од централниот буџет 

__________ 
1593. 
Врз основа на член 54 став 7 и член 60 став 6 од Зако-

нот за ветеринарното здравство (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 28/98) и член 8 став 2 од Зако-
нот за безбедност на храната и на производите и материја-
лите што доаѓаат во контакт со храната (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 54/02), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА НА ПОСЕБ-
НИТЕ БАРАЊА ПРИ КОЛЕЊЕ НА ГОВЕДА, ОВЦИ И 
КОЗИ ШТО СЕ ОДНЕСУВА  НА ТРАНСМИСИВНИТЕ  
СПОНГИОФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ (ТСЕ)  

Општи дредби о 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на врше-

ње на ветеринарно-санитарниот преглед и контрола на 
посебните барања при колењето на говеда, овци и кози. 

2. Ткивата односно органите кои можат да покажат 
висок степен на инфективност, треба да се исфрлат од 
ланецот на исхраната и како специфичен ризичен мате-
ријал да се отстранат и нештетно уништат. 

3. Како специфичен ризичен материјал се сметаат: 
- черепот вклучувајќи го мозокот, очите, тонзилите 

и р`бетниот мозок од говеда постари од 12 месеци, ка-
ко и цревата од дуоденумот до ректумот од говеда од 
сите старосни категории; 

- черепот вклучувајќи го мозокот, очите, тонзилите 
и р`бетниот мозок од овци и кози постари од 12 месеци 
или кои имаат избиено трајни секачи, како и слезина 
од овци и кози од сите старосни категории. 

 
Прием на животните во кланица  

4. При приемот на животните во кланица, државни-
от ветеринарен инспектор треба да посвети посебно 
внимание на идентификација на животните и одредува-
ње на нивната старост, поради постоење на различен 
специфичен ризичен материјал кај разни старосни ка-
тегории говеда, овци и кози, како и барањата за ТСЕ 
тестот за животни постари од 30 месеци кај говеда, од-
носно 18 месеци кај овци и кози. 

5. Животните треба да бидат обележани со ушни мар-
кици, согласно закон, а труповите и другите делови од те-
лото на животните на линијата на колењето со кланичен 
број (повеќеделна картица) во согласност со Правилникот 
за начинот на вршење на ветеринарно-санитарен преглед 
и контрола на животните пред колење и на производите 
од животинско потекло (�Службен лист на СФРЈ� бр. 
68/89), а и согласно прописите на Европската унија за 
ова  материја, поради пратење на идентитетот. а 

Зашеметување  
6. Зашеметувањето треба да биде спроведено на на-

чин кој ќе оневозможи разорување на мозочното ткиво, 
со пиштол со барутно полнење или пневматски пиштол 
со потрес-удар на мозокот или електро шок. 

7. Не може да се врши зашеметување на животните 
со ињектирање на гасови во кранијалната шуплина, ка-
ко и убивање на животните со разорување на мозочно-
то ткиво со продолжен инструмент во облик на стап 
кој се внесува во кранијалната шуплина. 
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Отстранување на главата  
8. Одвојувањето на главата од трупот треба да се 

отстрани внимателно за да се спречи контаминација на 
трупот. Двоножниот метод (употреба на ножеви во раз-
на боја на дршките) треба да се спроведува, така што се 
употребува еден нож од посебен стерилизиран сад за 
сечење на вратните мускули до атласот, а друг нож од 
друг стерилен сад (со раствор на натриум хипохлорид 
што содржи 2% достапен хлор) се употребува за сече-
ње на р`бетниот столб. 

9. По отсекувањето, главата треба директно да се 
премести во одвоен простор за чистење и да се чисти 
само од внатре (носот, устата) под мал притисок на во-
дата за испирање. 

10. Крајниците, очите и неоштетениот череп треба 
да се отстранат и транспортираат до контејнерот за 
специфично ризичен материјал. 

11. Јазикот од говеда наменет за исхрана се одвоју-
ва со трансверзален рез рострално од лигвалниот про-
цесус на базохиоидната коска. 

12. Одвојувањето на месото од главата наменето за 
исхрана кај говеда постари од 12 месеци треба да се вр-
ши на начин кој ќе оневозможи можна контаминација 
со ткиво од централниот нервен систем и тоа во посеб-
но одвоен простор. 

13. Месото од главата е неупотребливо за исхрана во 
случај на оштетување на очите за време или непосредно 
пред колењето што може да резултира со контаминација 
на месото со ткиво на централниот нервен систем.  

Трбушење (евисцерација)  
14. Цревата кај говедата, како и слезената кај овци-

те и козите од сите старосни категории, треба да се от-
странат од трупот во целост и одложат во контејнер за 
специфично ризичен материјал.  

Отстранување на р`бетниот мозок   
15. Р`бетниот мозок треба целосно да биде отстра-

нет и тоа со: 
- всмукување на р`бетниот мозок од нерасечен труп 

со помош на пластични црева и подпритисок (вакуум); 
- расекување (конвенционално), после што следува 

отстранување на сите мебранозни капсули и масното 
ткиво од кичмениот канал со помош на посебен ин-
стр мент (кука). у 

Расекувањ  на трупот е 
16. Расекувањето на трупот на половинки треба да 

биде изведено по средината на р`бетниот столб со от-
странување на создадените од расекувањето парчиња, 
со испирање со вода или со всмукување. 

17. Доколку расекувањето на трупот не се спроведе 
правилно, државниот ветеринарен инспектор треба да 
ја стопира линијата за колење, да го отстрани трупот 
од линијата за колење и да го стави во комора за задр-
жано месо додека да се изврши соодветна обработка.  

Финална инспекција  
18. Државниот ветеринарен инспектор треба детал-

но да го прегледа секој труп по завршната обработка, 
за утврдување на евентуално заостанат специфично ри-
зичен материјал. 

19. Во случај кога се откриени остатоци од специфич-
но ризичен материјал, треба да се изврши нивно отстрану-
вање, а остатоците од чистењето-триминг да се префрлат 
во контејнерите за специфично ризичен материјал.  

Поден отпадок  
20. Целиот цврст материјал во контакт со подот каде 

специфичниот ризичен материјал е отстранет од трупо-
вите или од рачните инструменти со кој што е собран, 
треба да се третира како специфично ризичен материјал. 

21. Отпадната вода при расекувањето на трупот и 
на другите места каде се одвојува специфично ризичен 
материјал, треба да се филтрира со поставување на 

мрежа на шахтите (препорачлива е мрежа од 6 мм), а 
собраниот филтрат треба да се отстранува во интерва-
ли што обезбедува непречено истекување на водата и 
да се третира како специфично ризичен материјал. 

22. Подните остатоци и филтратот третирани како 
специфично ризичен материјал треба да се пренесат до 
контејнерот за специфично ризичен материјал, што е 
можно побрзо, при што треба да се внимава да не дојде до 
контакт со месото наменето за јавна потрошувачка. Цела-
та операција на транспорт на специфично ризичен мате-
рија  треба да се изведе без или со можен најмал ризик. л 
Обојување на специфич иот ризичен материјал н 

23. Целиот специфично ризичен материјал треба да 
е ефикасно обоен, бојата да е видлива преку целата по-
вршина на материјалот како јасно би се разликувал од 
другиот материјал. Боењето може да се врши со мети-
ленско плаво, калиум перманганат, 0.5% раствор на бо-
ја Patent Blue E 131, 1971 Color Index No 42051 или 
друга трајна боја. Обележувањето во секој случај треба 
да е отпорно на вода, прскање или на друг третман.   

Опрема за отстранување и собирање  
на специфично ризичен материјал  

24. Сите инструменти и опремата кои се користат за 
отстранување на специфично ризичен материјал треба да 
бидат јасно препознатливи од другите алати користени за 
другите операции, што се постигнува со боење и ставање 
на ознаката за специфично ризичен материјал - СРМ. 

25. Сите употребени инструменти и опремата во 
процесот на отстранувањето и собирањето, како и при 
вршење на инспекцијата на специфичниот ризичен ма-
теријал, треба да бидат измиени и стерилизирани пред 
да се употребат за секој труп. 

26. Садовите-контејнерите кои се користат за соби-
рање на специфично ризичен материјал се од некоро-
дирачки материјал, треба лесно да се чистат, перат и 
дезинфицираат, да се непропустливи за течности, недо-
стапни за штетници, затворени со капак и специфично 
означени со ознака за специфично ризичен материјал - 
СРМ од сите страни, како јасно би се разликувале од 
другите садови-контејнери за собирање на производи 
кои не се човечка исхрана и отпадоците од колењето, а 
и нивната локација да е на доволна оддалеченост да се 
спречи крос-контаминација. 

27. Транспортот на садовите-контејнерите со собрани-
от специфично ризичен материјал до главниот контејнер 
за специфично ризичен материјал, кој треба да ги испол-
нува истите услови и е лоциран во нечистиот дел од кру-
гот на објектот, треба да се врши на начин кој ќе оневоз-
можи вкрстување на патиштата и крос-контаминација. 

28. Контејнерите полни со специфично ризичен ма-
теријал треба секојдневно да се транспортираат до ме-
стото каде нештетно се уништува специфичниот ризи-
чен материјал, а доколку тоа не е случај мора да се 
обе беди ладење. з

 
Чистење на контејнерите за специфично  

ризичен материјал  
29. Чистење,  перење и дезинфекција на контејнери-

те за специфично ризичен материјал треба да се изве-
дува во посебен простор за таа намена. Самото чисте-
ње не смее да е ризик за крос-контаминацијата на било 
кој продукт, на контејнерите кои не се за специфично 
ризичен материјал или за вработените. 

 
Празнење на контејнерите со специфично  

ризичен материјал  
30. Нештетното отстранување на специфичниот ри-

зичен материјал треба да се врши со негово отстрану-
вање во посебни за таа намена јами гробници или со 
закопување на претходно одредени места за таа наме-
на. Условите за транспорт и отстранување треба да се 
во согласност со Правилникот за начинот на нештетно 
отстранување на животинските мрши и отпадоци од 
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животинско потекло и за условите што треба да ги ис-
полнуваат објектите и опремата за собирање, нештетно 
отстранување и утврдување на причините за пцовису-
вање и превозните средства за транспорт на животин-
ските мрши и отпадоците од животинско потекло 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 53/89).  

Заштита и хигиена на вработените  
31. Вработените кои работат на отстранување и со-

бирање на специфично ризичен материјал треба да 
имаат заштитна облека и обувки, пластична кецела, за-
штитни гумени ракавици на рацете и заштитна капа, а 
работникот кој работи на расекување на труповите и 
заштитни наочари и хируршка маска или пластичен за-
штитник на лицето и очите. 

32. Заштитната опрема секојдневно треба да се мену-
ва, а по употребата на најдобар можен начин да се стери-
лизира и дезинфицира или еднократно да се употреби. 

33. Миењето на раце треба да се спроведува по се-
кој труп и после секој контакт со специфично ризичен 
мат ријал. е 

Стерилизација на инструментите и опремата  
за отстранување и собирање на специфично  

ризичен материјал  
34. На причинителот на заболувањето на трансми-

сивните спонгиоформни енцефалопатии од хемиските 
средства делуваат 2 М NaOH и Na-hipohlorid што содр-
жи 2% достапен хлор за време повеќе од 2 часа на тем-
пература од 200C за површини и преку ноќ за опремата. 
Автоклавирање на температура од 1360C под притисок 
од 3 бара за време од 20 минути е ефикасно. Темпера-
тур  на вриење не го уништува причинителот. а 

Земање на материјал за лабораториско  
испитување  

35. За лабораториско испитување се зема дел од 
продолжениот мозок (обекс), од говеда постари од 30 
месеци, како и од 10% од бројот на овци постари од 18 
месеци, при редовното колење. 

36. Потребна опрема за земање на материјал за ла-
бораториско испитување е: 

- специјална лажица (кирета); 
- 8% на HaOH за дезинфекција на употребените ла-

жички; 
- сад за чување на чистите лажички; 
- стерилни садови со затворач, обележани со датум 

и вид на ткиво, за испраќање на материјалот. 
37. Материјалот за лабораториско испитување се зема 

во кланиците, при прегледот на главите од закланите жи-
вотни, поставени на рамка за преглед на глави и тоа на 
следниот начин: со лажицата за земање на мозочно ткиво 
се влегува во отворот на продолжениот мозок помеѓу ду-
ра матер и ткивото на продолжениот мозок, лажицата се 
поставува вентро-кранијално, се засекува ткивото со свр-
тување на лажичката лево и десно по што лажичката на 
која се наоѓа потребното ткиво се вади од каналот на про-
должениот мозок. Извадениот материјал веднаш се става 
во садот со затворач за таа намена, се обележува за иден-
тификација и во разладена состојба, користејќи ја услуга-
та на брза пошта се праќа во лабораторијата на Факулте-
тот за ветеринарна медицина во Скопје. 

38. Употребената лажичка со која е земен материја-
лот (за повеќекратна употреба) се става во сад со 8% 
HaOH, во кој треба да стои најмалку еден час, потоа се 
мие и може повторно да се употреби (со една лажичка 
се з ма само една мостра). е 

Пропратна документација  
39. За земениот материјал за испитување се составу-

ва записник кој треба да ги содржи следните податоци: 
- име и презиме на ветеринарниот инспектор кој го 

зема и праќа материјалот; 
- адреса и телефонски/факс број на ветеринарниот 

инспектор; 
- датум на колење на животните и испраќање на ма-

теријалот; 

- податоци за животното (старост, раса, пол, број на 
ушна маркица); 

- податоци за сопственикот на животното; 
- кланица во која е заклано животното; 
- напомена: дали материјалот е земен за редовна кон-

трола на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 
или материјалот е земен поради постоење на сомневања 
на т ансмисивни спонгиоформни енцефалопатии. р 

Означувањ  на месото е 
40. Сите делови од закланите животни од кои се земе-

ни мостри за лабораториско испитување, соодветно озна-
чени на начин со кој јасно и недвосмислено ќе се утврди 
од кое заклано животно потекнуваат, остануваат под кон-
трола на државниот ветеринарен инспектор во кланицата, 
до добивање на резултатот од извршеното лабораториско 
испитување. По добивање на негативен резултат од извр-
шеното испитување, месото и органите може да се озна-
чат ако хигиенско исправни за употреба.  к 

Евиденција  
41. Државните ветеринарни инспектори треба да 

водат евиденција во кланичните книги за потеклото на 
животните (домашна епизоотиолошка единица, земја 
на увоз), ознаките за идентификација на животните и 
нивната старост, преглед пред колење и пронаоѓање на 
патолошки промени по колењето и во тек на кланична-
та обработка, корективните акции при отстранување на 
специфичниот ризичен материјал, земањето материјал 
за лабораториско испитување на трансмисивни спонги-
оформни енцефалопатии и резултатот од извршеното 
испитување, количината на отстранетиот специфично 
ризичен материјал, транспортот, празнењето на контеј-
нерите со специфично ризичен материјал и неговото 
нештетно отстранување.  

Постапка во случај н  позитивен резултат а 
42. Во случај на позитивен резултат веднаш се изве-

стува Управата за ветеринарство, а секој дел од пози-
тивното животно се конфискува и нештетно се уни-
штува, како и труповите од животните кои дошле во 
контакт со него (одредена партија животни или трупот 
пред и двата трупа после позитивниот од линијата на 
колење), поради можната крос-контаминација. 

43. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
Бр. 11-11221/2                                    Министер, 

24 ноември 2004 година                  Славко Петров, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1594. 
Врз основа на член 11, член 11-а, член 25, член 26 став 

4 и член 46 став 2  од Законот за банките (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр.63/00, 37/02, 51/03 и 
85/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната 
банка на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр.3/02, 51/03, 85/03 и 40/04), Сове-
тот а Народна банка на Република Македонија донесе   н

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА СОГЛАСНОСТИ НА БАНКИТЕ И ЗА ДОСТА-
ВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА 
НА СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА АКЦИИ 

СО ПРАВО НА ГЛАС  
I.   ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Со оваа oдлука се утврдува: 
А. Документацијата која се приложува кон барањето 

за добивање согласност од Народна банка на Република 
Македонија  (во натамошниот текст: Народна банка) и 
критериумите за вршење на активностите од член 45 став 
1 точка 2 и член 46 став 1 од Законот за банките, кои што 
банката ги врши во странство како и за посреднички ра-
боти со преносливи хартии од вредност. Барање за доби-
вање согласност од Народна банка се поднесува за: 
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1. Измена на Статутот на банката; 
2. Именување на работоводен орган на банката; 
3. Основање на банка и отворање филијала, по-

дружница или претставништво во странство; 
4. Капитални вложувања на  банка во друга банка; 
5. Стекнување на акции согласно член 11 и член 11-

а од Законот за банките;  
6. Измена на назив на банка, седиште или адреса; 
7. Капитални вложувања на банка во финансиска или 

нефинансиска институција во земјата или во странство 
кои изнесуваат повеќе од 10% од гарантниот капитал на 
банката и за капитални вложувања на банка во друга 
банка и за основање на брокерска куќа овластена за ра-
бота во свое име и за своја сметка за кои е потребна 
претходна согласност од Народна банка без оглед на из-
носот на вложувањето во однос на гарантниот капитал; 

8. Основање на брокерска куќа овластена за работа 
во свое име и за своја сметка;  

9. Отворање претставништво на странска банка или 
друга странска финансиска организација; и  

10. Измена на Одлуката за издавање дозвола за ос-
новање и работење на банка во смисла на член 17 став 
3, точки 2 и 4 од Законот за банките и за издавање на 
согласност за вршење на активностите од член 45 став 
1 точка 2 и член 46 став 1 од Законот за банките, кои 
што банката ги врши во странство како и за посреднич-
ки работи со преносливи хартии од вредност. 
Б. Документацијата која се приложува за промена 

на сопственичката структура на акциите со право на 
глас, при што правното или физичкото лице стекнало 
од 1% до 5% од акциите со право на глас. 

 
II.А. ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ И КРИТЕРИУМИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ЧЛЕН 45 СТАВ 1 
ТОЧКА 2 И ЧЛЕН 46 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА БАН-
КИТЕ КОИ ШТО БАНКАТА ГИ ВРШИ ВО СТРАНС-
ТВО КАКО И ЗА ПОСРЕДНИЧКИ РАБОТИ СО ПРЕ-
НОСЛИВИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. За добивање согласност за измена на нејзиниот 
Статут, кон барањето, банката доставува: Одлука на 
надлежниот орган за измена и дополнување на Стату-
тот, заедно со образложение за потребата за негово из-
менување и дополнување. 

2. За добивање согласност за именување на работо-
воден орган на банка, кон барањето се доставува: 
а) Одлука на надлежниот орган на банката за именува-

ње на предложениот кандидат за работоводен орган; 
б) Биографија на предложениот кандидат за работо-

воден орган, со податоци за датумот и местото на раѓа-
ње, адресата на живеење, бројот на лична карта и 
единствениот матичен број (за странско физичко лице 
бројот на пасош), како и податоци за степенот на 
стручна подготовка и работното искуство; 
в) Уверение за степенот на стручната подготовка на 

предложениот кандидат за работоводен орган; 
г) Изјава на предложениот кандидат за работоводен 

орган, дадена под целосна кривична и материјална одго-
ворност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла 
дали истиот бил или не бил директор или член на надле-
жен орган на банка, штедилница или финансиска инсти-
туција, против која е поведена предсанациона постапка, 
санација или стечај и ликвидација или друго правно ли-
це против кое е поведена стечајна или ликвидациона по-
стапка и дека е, односно не е директор или претседател 
на кое било трговско друштво или правно лице; 
д) Програма за спроведување на деловната и развој-

ната политика на банката во следниот период од 3 го-
дини, изготвена од страна на предложениот кандидат 
за работоводен орган; и 
ѓ) Пополнет прашалник за предложениот кандидат 

за работоводен орган, кој е составен дел на Упатството 
за лиценцирање, кое гувернерот на Народна банка го 
носи, врз основа на точка III-6 од оваа Одлука; 

е) Потврда за престој и дозвола за работа во Репуб-
лика Македонија, доколку предложениот кандидат за 
работоводен орган не е државјанин на Република Ма-
кедонија. 
Најмалку еден од членовите на работоводниот ор-

ган на банка - странски државјани е должен да достави 
потврда од надлежен орган, за познавање на македон-
скиот јазик и кирилското писмо. 
Народна банка на Република Македонија по службе-

на должност, од надлежниот суд обезбедува известува-
ње за осудуваност, односно неосудуваност во смисла на 
член 62 став 3 точка 3 од Законот за банките и за изрече-
на, односно неизречена мерка на безбедност забрана за 
вршење на професија, дејност или должност спрема 
предложениот кандидат за работоводен орган. Доколку 
предложениот кандидат за работоводен орган е странски 
државјанин, истиот е должен ваквото известување од 
надлежните органи во својата земја да ги обезбеди сам. 
По комплетирање на целокупната документација, по 

оценка на Народна банка се одржува интервју со пред-
ложениот кандидат за работоводен орган на банка, на 
кое се оценуваат: неговиот интегритет, познавањата од 
банкарското работење и прописите од областа на бан-
карството и финансиите, неговите менаџерски и органи-
зациони способности и начинот на спроведување на до-
ставената програма за спроведување на деловната и раз-
војната политика на банката во наредните 3 години.  
Народна банка ќе издаде времена согласност за 

предложениот кандидат за работоводен орган, доколку 
истиот е странски државјанин со привремен престој во 
Република Македонија и кога Народна банка ќе оцени 
дека истото е потребно. 

3. За добивање согласност за основање на банка и 
отворање на подружница, филијала или преставништво 
во странство,  се доставува: 
а) Барање за основање на банка и отворање подруж-

ница, филијала или преставништво во странство, кое 
треба да содржи: 

- седиште на банката, подружницата, филијалата 
или преставништвото во странство; 

- список на лицата кои ќе управуваат со подружни-
цата, филијалата или преставништвото во странство; и 

- назив на овластениот супервизорски орган на зем-
јата во која се основа банка или отвара подружница, 
филијала или преставништво во странство; 
б) Соодветна одлука на надлежниот орган на банка-

та; и 
в) Елаборат за оправданоста за основање на банка и 

отварање подружница, филијала или преставништво во 
странство, во кој треба да бидат разработени целите, 
очекуваните финансиски резултати и големината на ка-
питалот кој се вложува. 

4. За добивање согласност за капитални вложувања 
на банка во друга банка, кон барањето се доставува: 
а) Одлука на надлежен орган на банката за капитал-

ни вложувања на банка во друга банка, заедно со 
образложение за целта и оправданоста на купувањето; 
б) Ревизорски извештај за банката во која се инве-

стира, за последната година, изработен од меѓународна 
ревизорска куќа, доколку станува збор за вложување во 
странска банка; 
в) Доказ за процентот на учество во капиталот на 

банката во која се инвестира и изјава од надлежниот 
орган на банката, дадена под целосна кривична и мате-
ријална одговорност и заверена кај овластено лице (но-
тар), во смисла дека банката во која се вложува на по-
среден или непосреден начин поседува, односно непо-
седува капитални делови поголеми од 5%, во банката 
која вложува. 

5. За добивање согласност за стекнување постапно 
или одеднаш, директно или индиректно акции чиј вку-
пен кумулативен номинален износ изнесува 5%, 10%, 
20%, 33%, 50% и 75% од акциите со право на глас во 
банката, без оглед дали акциите ги стекнува едно или 
повеќе поврзани лица, кон барањето се доставува: 
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а) Податоци за бројот на акциите кои истиот ги 
стекнал или има намера да ги стекне, како и за бројот 
на акциите кои истиот евентуално веќе ги поседува во 
истата банка, како и податоци за процентот на учество 
пред и по стекнувањето на акции во банката; 
б) Документацијата предвидена во точка 2, потточка 

е) од oдлуката за потребната документација за издавање 
на дозволи според одредбите на Законот за банките, За-
конот за хартии од вредност и Законот за банки за ми-
крофинансирање и дополнителна документација што ќе 
ја побара Народна банка на Република Македонија сог-
ласно глава III, точка 4 од оваа oдлука и образложение 
за целта и оправданоста од стекнување на акции во бан-
ка- за правни и физички лица акционери на банката; 
в) Документацијата предвидена во точка 1, потточ-

ка а) и б) од глава II.Б од оваа oдлука и дополнителна 
документација што ќе ја побара Народна банка на Ре-
публика Македонија, согласно точка 4 од глава III, од 
оваа oдлука,  за оние кои со својство на акционери се 
стекнале врз основа на правосилна судска одлука и врз 
основа на закон.  
За акционери чие учество во акциите со право на глас 

во банката, ќе изнесува најмалку 33% од вкупниот број на 
акции со право на глас, покрај наведената документација 
се доставува и стратешки деловен план, кој треба да ги со-
држи очекуваните цели, насоки и перспективи на банката, 
видот на финансиските услуги кои истата ќе ги извршува 
и структурата на комитентите на банката. 
Заедно со барањето за добивање на согласноста од 

став 1 на оваа точка, до Народна банка се поднесува и 
барање за промена на Одлуката за издавање дозвола за 
основање и работење на банка во смисла на член 17 
став 3 точка 2 од Законот за банките. 

6. За добивање согласност за измена на називот, се-
диштето и адресата на банката, кон барањето се доста-
вува: Одлука на надлежниот орган на управување на 
банката и образложение за потребата и целта на таква-
та измена. 
Измената на називот, седиштето и адресата на бан-

ката се објавува во дневен весник, најмалку три дена 
последователно. Доказ за објавениот оглас се доставу-
ва до Народна банка, најдоцна во рок од 5 дена од де-
нот на неговото објавување во дневен весник. 
Истовремено со барањето за измена на називот, се-

диштето и адресата банката до Народна банка поднесу-
ва и барање за измена на нејзиниот Статут, во делот на 
називот, седиштето и адресата заедно со документаци-
јата предвидена во глава II.А точка 1 од оваа oдлука. 

7. За добивање на согласност за капитално вложување 
на банка во финансиска и нефинансиска институција во 
земјата или во странство кои изнесуваат повеќе од 10% од 
гарантниот капитал на банката и за капитални вложувања 
на банка во друга банка и за основање на брокерска куќа 
овластена за работа во свое име и за своја сметка за кои е 
потребна претходна согласност од Народната банка без 
оглед на износот на вложувањето во однос на гарантниот 
капитал, кон барањето се доставува: 
а) Одлука на надлежен орган на банката заедно со 

образложение за целите и оправданоста на вложувањето; 
б) Договор или акт за основање на друштвото; 
в) Статут на друштвото; 
г) Елаборат за економската оправданост од инве-

стицијата, во кој треба да бидат разработени целите и 
очекуваните финансиски резултати; и 
д) Ревизорски извештај или завршна сметка за пос-

ледните две години за финансиската, односно нефи-
нансиската институција во која се вложува. 
За капитално вложување во странско правно лице се 

доставува ревизорски извештај изготвен од меѓународно 
призната ревизорска куќа. Кога капиталното вложување 
е во домашно правно лице ревизорски извештај се до-
ставува доколку домашното правно лице за негова изра-
ботка е обврзан согласно Законот за трговските друштва 
или кога капиталното вложување ќе изнесува повеќе од 
50% од капиталот на друштвото во кое се вложува; 

ѓ) Податоци за процентот на учество во капиталот 
на друштвото во кои се инвестира и изјава од надлеж-
ниот орган од банката, дадени во целосна кривична и 
материјална одговорност и заверена кај овластено лице 
(нотар), во смисла дека банката која вложува не ги над-
минува пропишаните лимити. 

8. За добивање согласност за основање на брокер-
ска куќа овластена за работа во свое име и за своја кон 
барањето банката поднесува: 
а) Одлука на надлежен орган на банката за основа-

ње на брокерска куќа за работа во свое име и своја сме-
тка во која треба да е содржан износот на средства со 
кои банката ќе учествува во основачкиот капитал на 
друштвото; 
б) Договор или акт за основање на друштвото; 
в) Статут на друштвото; и 
г) Елаборат за економската оправданост од инве-

стицијата. 
9. За добивање согласност за отворање претстав-

ништво на странска банка или друга странска финанси-
ска организација, кон барањето се поднесува: 

a) Одлука на надлежниот орган на управување со 
банката, односно финансиската организација, за отво-
рање претставништво; 
б) Извод од регистарот во кој е запишана банката, 

односно финансиската организација која отвора прет-
ставништво, од кој се гледа правниот облик и датумот 
на упис или доколку банката, односно финансиската 
организација се основани во земја во која не се врши 
упис во регистар, веродостојна исправа за нивно осно-
вање, која ќе биде јавно заверена, согласно со  пропи-
сите на странската земја во која банката, односно фи-
нансиска организација има седиште и од која ќе се ви-
ди правниот облик и датум на основањето; 
в) Ревизорски извештај за последната година, изра-

ботен од меѓународна ревизорска куќа; 
г) Елаборат за оправданоста за отворање на пре-

ставништво на банката односно финансиската органи-
зација; 
д) Согласност од надлежната институција (Цен-

трална банка, Министерство за финансии и слично) во 
матичната земја на банката, односно финансиската ор-
ганизација за отворање на претставништво во странс-
тво. Доколку законодавствата на матичната земја на 
банката, односно финансиската  организација не пред-
видуваат добивање на согласност за отворање прет-
ставништво во странство, кон барањето се поднесува 
соодветен документ од таа земја, заедно со доказ дека 
согласноста не е потребна; и 
ѓ) Податоци за седиштето и лицето, кое ќе раководи 

со претставништвото. 
По доставување на комплетната документација по-

требна за одлучување по барањето, подносителот на 
барањето е должен во дневен весник да ја објави наме-
рата за отворање претставништво, најмалку три дена 
последователно, која треба да содржи: назив и седиште 
на претставништвото и активности кои ќе ги извршува. 
Образецот на објавата е составен дел на Упатството за 
лиценцирање, кое гувернерот на Народна банка го но-
си врз основа на точка 6 од глава III на оваа oдлука. 
Доказ за објавениот оглас се доставува до Народна 
банка, најдоцна во рок од 5 дена од денот на неговото 
објавување во дневен весник. 
Во рок од 15 дена по извршениот упис во региста-

рот на претставништвата на странски лица во Републи-
ка Македонија, до Народна банка се доставува писмен 
доказ за извршениот упис. Народна банка се известува 
за промена на: седиштето, раководното лице и затвора-
ње на претставништвото во рок од 5 работни дена од 
денот на настанатата промена. 

10. За добивање согласност за измена на дозволата 
за основање и работење на банка во смисла на член 17 
став 3 точка 4 од Законот за банките и за вршење на 
активностите од член 45 став 1 точка 2 и од член 46 
став 1 од Законот за банките, кои што банката ги врши 
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во странство како и за посреднички работи со пренос-
ливи хартии од вредност, кон барањето се поднесува: 
а) Елаборат за оправданоста од започнување со вр-

шење на нови финансиски активности, во кој треба да 
бидат разработени целите, очекуваните финансиски ре-
зултати и евентуално висината на дополнителниот ка-
питалот кој би се вложил; 
б) Назив на организациониот дел кој ќе биде носител 

на новата финансиска активност и неговата поставеност 
во рамките на организационата поставеност на банката; 
в) Список на лицата кои би ги извршувале работни-

те задачи поврзани со новата финансиска активност, 
како и на лицата со посебни права и одговорности кои 
ќе бидат надлежни за вршење на новата финансиска 
активност, со податоци и доказ за нивното образование 
и професионално искуство; 
г) Податоци за деловниот простор во кој ќе се извр-

шуваат новите финансиски активности (сопствен, из-
најмен, локација, површина и негово опремување) и 
податоци за степенот на автоматизација и техничка 
опременост за вршење на истите; и 
д) Предлог упатства и процедури за вршење на но-

вата финансиска активност, како и процедури за вна-
трешна контрола и активности на внатрешната ревизи-
ја во рамките на организациониот дел кој ќе ја врши 
новата финансиска активност. 
За вршење на финансиската активност од член 46 

став 1 точка 1 и 9 од Законот за банките и порамнување 
на финансиските активности од член 46 став 1 точка 4, 
5 и 6 од Законот за банките, покрај документацијата 
наведена во став 1 од оваа точка, кон барањето се под-
несува и доказ за отпочната процедура за приклучува-
ње на S.W.I.F.T. 
За вршење на финансиската активност од член 46 

став 1 точка 4, 6 и 7 од Законот за банките, покрај до-
кументацијата наведена во став 1 од оваа точка, кон ба-
рањето се поднесува и сертификат за работа на финан-
сиските пазари, за вработените, кои што ќе извршуваат 
работни задачи поврзани со наведените финансиски 
активности, и тоа најмалку ACI Dealing Certificate - за 
вработените во front office - девизни дилери и ACI 
Settlement Certificate - за вработените во back office и 
доказ за поседување на електронски систем за пристап 
до информациите на финансиските пазари и тоа: 
Reuters, Bloomberg или Tenfore. 
За вршење на финансиската активност од член 46 

став 1 точка 5 од Законот за банките во земјата, покрај 
документацијата наведена во став 1 од оваа точка, кон 
барањето се поднесува и сертификат за работа на финан-
сиските пазари, за вработените, кои што ќе извршуваат 
работни задачи поврзани со наведените финансиски 
активности, и тоа најмалку ACI Dealing Certificate - за 
вработените во front office - девизни дилери и ACI 
Settlement Certificate - за вработените во back office и до-
каз за поседување на унифициран електронски систем за 
пристап до информациите на девизниот пазар во Репуб-
лика Македонија. Народна банка го организира унифи-
цирањето на електронски систем за пристап до инфор-
мациите на девизниот пазар во Република Македонија.  
Како критериуми врз основа на кои Народна банка 

одлучува во смисла на став 1 од оваа точка се економ-
ската оправданост од започнувањето со вршење на но-
ви финансиски активности, организациона и техничка 
оспособеност на банката, висината на капиталот, како 
и степенот на усогласеност на банката со позитивните 
прописи и нејзината финансиска состојба. 
Под организациона оспособеност се подразбира ор-

ганизациона структура со соодветен број на вработени 
со соодветни квалификации, пишани  процедури и си-
стем на внатрешна контрола, адекватна внатрешна ре-
визија и адекватни управувачки структури, кои ќе 
овозможат непречено и стручно извршување на новите 
финансиски активности. 
Под техничка оспособеност се подразбира компју-

терски, информативен, сметководствен систем и си-
стем на известување кои ќе овозможат непречено и 

стручно извршување на новите финансиски активно-
сти. Информативниот систем на банката треба да ги ис-
полнува стандардите пропишани од Народна банка. 
За вршење на финансиските активности од член 46 

став 1 точка 1 и 9 од Законот за банките и порамнување 
на финансиските активности од член 46 став 1 точка 4, 
5 и 6 од Законот за банките, под техничка оспособе-
ност се подразбира и поседување на приклучок на 
S.W.I.F.T., за вршење на финансиските активности од 
член 46 став 1 точка 5 од Законот за банките, под тех-
ничка оспособеност се подразбира и поседување на 
електронски систем за пристап до информациите на 
финансиските пазари, што ќе го пропише Народна бан-
ка на Република Македонија, а за вршење на финанси-
ските активности од член 46 став 1 точка 4, 6 и 7 од За-
конот за банките, под техничка оспособеност се по-
дразбира и поседување на електронски систем за при-
стап до информациите на финансиските пазари и тоа: 
Reuters, Bloomberg или Tenfore. 
По добивање на овластувањето за вршење на пла-

тен промет и кредитно-гаранциски работи со странство 
банката е должна: во рок од 3 месеци да воспостави ко-
респодентски односи и отвори тековни сметки кај бо-
нитетни странски банки и работите на платниот промет 
и кредитно - гаранциските работи со странство како и 
достасаните обврски спрема странство и во земјата да 
ги извршува уредно и во рокови. 
Доколку Народна банка оцени дека не се исполнети 

условите за издавање на согласноста од став 1 на оваа 
точка или на банката и била одземена согласноста од 
став 1 на оваа точка, банката може да поднесе ново ба-
рање за издавање на согласност само по истекот на ро-
кот од една година од денот на одбивањето на барање-
то, о од денот на повлекување на истата. односн  

II.Б. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА 
ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУ-
РА НА АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС, ПРИ ШТО 
ПРАВНОТО ИЛИ ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ СТЕКНАЛО 
ОД 1% ДО 5% ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС 

1. За секоја промена на сопственичката структура 
на акциите со право на глас, при што правното или фи-
зичкото лице стекнало од 1% до 5% од акциите со пра-
во на глас, до Народна банка на Република Македонија 
се доставува:  
а) За акционери - правни лица: 
- Доказ за изворот на средствата во пропишана за-

конска форма (ревизорски извештај, завршна сметка, 
кредит, заем, подарок и друг соодветен доказ за средс-
твата за стекнување на акции во банка); 

- Потврда од надлежни институции со податоци за 
состојбата на сметките во банките и редовноста на пла-
ќање на јавните давачки;  

- Изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, 
односно основот врз основа на кој се стекнува капитал 
во банка, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);  

- Извод од регистрацијата на правното лице и по-
тврда од надлежниот орган кој истата ја издал дека 
истиот ја одразува последната фактичка состојба на ак-
ционерот; 

- Потврда дека акционерот не е во стечај; и 
- Изјава за постоење, односно непостоење на негова 

поврзаност со останатите акционери на банката, сог-
ласно одлуката на Народна банка, со која се дефинира-
ат поврзаните субјекти и се определува начинот на 
утврдување на нивната поврзаност, дадена под целосна 
кривична и материјална одговорност и заверена кај ов-
ластено лице (нотар), за акционерите кои се стекнуваат 
со акции со право на глас во банката. 
Ревизорскиот извештај кој се доставува за акционер-

странско правно лице треба да биде изготвен од меѓуна-
родно призната ревизорска куќа. За акционерот - домаш-
но правно лице ревизорски извештај се доставува докол-
ку истиот за негова изработка е обврзан согласно Зако-
нот за трговските друштва и доколку во сопственичката 
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структура на акции на банка ќе учествува со најмалку 
5% од вкупниот број на акции во банката. 
б) За акционери - физички лица: 
- Доказ за изворот на средствата во пропишана за-

конска форма (купопродажба, подарок, наследство, 
плата, кредит, заем, депозит во банка и друг соодветен 
доказ за средствата за стекнување на акции во банка); 

- Потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки;  

- Изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, 
односно основот врз основа на кој се стекнува капитал 
во банка, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);  

- Податоци за датумот и местото на раѓање, татко-
вото име, адресата и местото на живеење, бројот на 
личната карта, единствениот матичен број на граѓаните 
- за домашно физичко лице, а за странско физичко лице 
бројот на пасош  како и податоци за степенот на струч-
ната подготовка и работното искуство; и 

- Изјава за постоење, односно непостоење на негова 
поврзаност со останатите акционери на банката, сог-
ласно одлуката на Народна банка, со која се дефинира-
ат поврзаните субјекти и се определува начинот на 
утврдување на нивната поврзаност, дадена под целосна 
кривична и материјална одговорност и заверена кај ов-
ластено лице (нотар), за акционерите кои се стекнуваат 
со акции со право на глас во банката. 
Народна банка по службена должност од Мини-

стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија и од надлежниот суд обезбедува известување за 
осудуваност, односно неосудуваност во смисла на член 
7 став 1 алинеја 2 од Законот за банките на акционерот 
- домашно физичко лице и известување за изречена, 
односно неизречена мерка на безбедност забрана за вр-
шење професија, дејност или должност за акционерите 
- домашно правно и физичко лице. Доколку акционе-
рот е странски државјанин, истиот е должен сам да ги 
обезбеди ваквите потврди од надлежните органи во 
странската земја.  
Доколку законодавствата на земјата од која доаѓа 

странскиот акционер (правно и физичко лице), поинаку 
ја регулираат материјата во врска со документацијата 
која се доставува во смисла на глава И од оваа Одлука, 
истите се должни да приложат соодветен документ од 
таа земја, заедно со доказ дека истото во таа земја е по-
инаку регулирано. 
Банката е должна да ги извести сите свои постојни ак-

ционери, како и физичките и правните лица кои планира-
ат да станат нејзини акционери, за правните последици од 
стекнување на акции во банка во спротивност со закон. 

2. Доказот за изворот на средства треба да биде до-
ставен во соодветна пропишана законска форма и од 
доставената документација јасно да се идентификува 
изворот на средствата и идентитетот на субјектите по-
врзани со истиот. 
Во таа смисла, доколку како документиран доказ за 

изворот на средствата кои се вложуваат во банка се на-
ведуваат приходите од редовното работење на акцио-
нерот - правно лице, истите треба да бидат во корела-
ција со обемот и природата на неговото работење. До-
колку како документиран доказ се наведуваат личните 
приходи на акционерот - физичко лице, истите треба да 
бидат во корелација со висината на средствата кои се 
вложуваат во банката.  

3. За утврдување на поврзаност помеѓу акционерите 
на банката, Народна банка може од банката да побара 
дополнителна документација, која истата е должна да 
ја достави. 

4. Доколку со увид во погоренаведената документаци-
ја се утврди дека, поради постоење на поврзаност во 
смисла на одлуката на Народна банка, со која се дефини-
раат поврзаните субјекти и се определува начинот на 
утврдување на нивната поврзаност, учеството на поедине-
чен  акционер е во рамките на член 11 став 1  и член 11-а 
став 1 од Законот, банката е должна да побара претходна 
согласност од Народна банка. Акциите стекнати спротив-

но на ваквиот начин не носат право на глас и влегуваат во 
лимитот од член 10 од Законот за банките, а лицата кои ги 
стекнале тие акции, или нивни претставници не можат да 
бидат членови на управување со банка. 
Банката е должна да ги извести физичките и прав-

ните лица кои планираат, или станале нејзини акционе-
ри, дека доколку со својство на акционер се стекнале 
во спротивност со член 7 од Законот, таквата промена-
та на сопственичката структура на акции со право на 
управување со банката ќе се смета за ништовна.  

5. По доставување на комплетната документација 
во смисла на точка 1 од оваа глава, Народна банка на 
Република Македонија одлучува во рок од 30 дена.   

 
III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТА-

ВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРА-
ЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ОДЛУКАТА 

1. Документација која е потребна за издавање на 
согласностите и која се доставува во смисла на глава 
II.Б од оваа oдлука, треба да биде доставена во ориги-
нал или заверена фотокопија од страна на овластено 
лице (нотар), а доколку не е напишана на македонски 
јазик, треба да биде доставена во превод од страна на 
овластен судски преведувач. 

2. За одлучување во смисла на предвиденото во гла-
ва I од оваа oдлука, банката е должна да достави пода-
тоци за овластено лице за контакт со Народна банка 
(име, презиме, телефонски број и број на телефакс) и 
доказ за платена провизија за нивно разгледување. 

3. Народна банка разгледува барање за издавање на 
согласност од глава I од оваа oдлука и одлучува во 
смисла на глава II.Б од оваа oдлука со комплетна доку-
ментација. Под комплетна документација, се подразби-
ра како документацијата која банката ја има доставено 
до Народна банка, така и документацијата која Народ-
на банка по службена должност ја има побарано од 
надлежни институции во земјата и во странство. 

4. За одлучување во врска со предвиденото во глава I 
од оваа oдлука, Народна банка може да побара прецизи-
рање на веќе доставената документација, доставување на 
дополнителна документација, а може да ја користи и до-
кументацијата со која таа располага за соодветната банка. 

5. Некомплетната документација нема да се разгле-
дува. 

6. Гувернерот на Народна банка со посебно упат-
ство ја пропишува формата на доставување на дел од 
документацијата пропишана со оваа oдлука и  ја утвр-
дува постапката за прибирање на потребната докумен-
тација и оценка на барањето за издавање согласности. 

7. Одредбите на оваа oдлука се однесуваат и на 
штедилниците во Република Македонија. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Банките кои од Народна банка на Република Ма-

кедонија имаат добиено дозвола за вршење на финан-
сиските активности од член 46 став 1 точка1,  4, 5, 6, 7 
и 9 од Законот за банките, се должни во рок од една го-
дина од денот на влегување во сила на оваа Одлука да 
се усогласат со точка 10 став 2, 3 и 4 од глава II А од 
оваа oдлука и до Народна банка на Република Македо-
нија да достават соодветен доказ.  

2. Оваа oдлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

3. Со денот на влегување во сила на оваа oдлука, 
престанува да важи Одлуката за потребната документа-
ција за издавање на согласности и за доставување на 
известување согласно член 26 став 4 од Законот за бан-
ките (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.111/00, 28/01, 40/02, 80/02 и 66/03).  

 
  О.бр.02-15/IX-2/2004                        Претседател 
25 ноември 2004 година    на Советот на Народна банка 

         Скопје                       на Република Македонија  
                                                           Гувернер, 
                                                м-р Петар Гошев, с.р. 
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1595. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија"  бр. 3/02, 51/03 85/03 и 
40/04), Советот на Народна банка на Република Маке-
дон ја, донесе  и 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
1. Во Одлуката за каматните стапки на Народна 

банка на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 53/02, 11/03, 27/03, 72/03 и  
48/04) се врши следната измена: 

- во точка 4, став 2 процентот "11,00" се заменува 
со процентот "13,00". 

2. 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/IX-3/2004                        Претседател 
25 ноември 2004 година   на Советот на Народна банка 

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

__________ 
1596. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 1, а во врска со 

член 3 од Законот за Народна банка на Република Ма-
кедонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 03/02, 51/03, 85/03 и 40/04), Советот на Народна 
бан а на Република Македонија, донесе  к

 
О Д Л У К А 

ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА  
ЗА 2005 ГОДИНА  

1. Со оваа одлука се утврдуваат целите на монетар-
ната политика за 2005 година.  

2. Основна цел на монетарната политика е одржување 
на ценовната стабилност во економијата. Проектираната 
просечна стапка на инфлација за 2005 година, мерена пре-
ку движењето на трошоците на животот, изнесува 1,5%. 

3. Посредна цел на монетарната политика во 2005 го-
дина ќе биде одржувањето на стабилен номинален деви-
зен курс на денарот во однос на еврото, во функција на 
остварување на основната цел од точка 2 на оваа одлука.  

4. Народна банка на Република Македонија со мо-
нетарната политика за 2005 година ќе ја поддржува ма-
кроекономската политика на Република Македонија за 
оваа година, без притоа да се загрозува остварувањето 
на основната цел на монетарната политика. 

5. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 01.01.2005 година.  
  О.бр.02-15/IX-1/2004                        Претседател 
25 ноември 2004 година    на Советот на Народна банка 

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

__________ 
1597. 
Врз основа на член 64, став 1, точка 14 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија"бр. 3/02, 51/03, 
85/03 и 40/04), Советот на Народна банка на Република 
Македонија донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНС-
ТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

I. Во Одлуката за единствената тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија ("Службен 

весник на Република Македонија" бр. 81/02, 98/02, 
11/03, 46/03, 66/03, 72/03 и 4/04), по глава VII  се дода-
ва нова глава VIII која гласи:  

VIII.ЧУВАР НА ИМОТ: 
Надоместок за извршува-
ње на функцијата чувар 
на имот од друштвото 
што управува со пензи-
скиот фонд 

0,7% од вкупните упла-
тени придонеси во прет-
ходниот месец 

 
II. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 

од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л 
  О.бр.02-15/IX-5/2004                       Претседател 
25 ноември 2004 година    на Советот на Народна банка 

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

_ ______________________________________________ 
АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ  

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

35. 
Врз основа на член 102 од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско осигурување ("Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 29/02, 85/03 
и 40/04), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, по претход-
на согласност на Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 ноември 2004 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА НАД-
ЛЕЖНОСТИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛ-
НОФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ   

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот  

на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија  за вршење на надлежностите за задолжител-
но к питално финансирано пензиско осигурување. а 

Член 2 
Висината на надоместокот се пресметува по стапка од 

0,6% од придонесите на секој пензиски фонд со кој упра-
вува Друштвото за управување со пензиски фондови. 
Износот на надоместокот што се наплатува за секој 

пен иски фонд е еднаков за сите пензиски фондови. з 
Член 3 

Надоместокот се утврдува како процент од придо-
несите на секој пензиски фонд, а паѓа на товар на 
Друштвата за управување со пензиските фондови.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на РМ", а ќе 
се применува со почетокот на распределбата на придо-
несите за пензиско и инвалидско осигурување во при-
ватните пензиски фондови.  

                                                   Претседател 
                                                    на Управен одбор, 
                             Ленка Балаловска, с.р.                            

_ ______________________________________________ 
О Б Ј А В А  

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), 
Ми истерството за труд и социјална политика н 

О Б Ј А В У В А  
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец ноември 2004 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа:  
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Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни активности 6.074 
02 Одгледување на шуми, користење на 

шуми и соодветни услужни активности 7.702 
05 Улов на риба, дејност на мрести-

лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 8.080 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 0 

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 9.005 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 
    

10.150 
16 Производство на тутунски производи 8.508 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.283 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.613 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 1.826 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 5.411 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.765 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 9.456 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 12.678 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 13.482 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 3.544 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 9.986 

27 Производство на основни метали  8.494 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 4.781 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место   9.277 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 9.277 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 6.763 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 5.056 

33 Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 12.000 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 5.396 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 8.137 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 4.211 

37 Рециклажа 4.197 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 11.104 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 7.686 
45 Градежништво 6.207 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 9.534 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 9.643 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употреба 
и за домаќинствата 6.146 

55 Хотели и ресторани 6.853 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 7.136 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 17.895  
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 

    
10.286 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 

   
12.898 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови  15.791 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита  19.976 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување 21.776 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.928 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   7.167 

72 Компјутерски и сродни активности 8.983 
73 Истражување и развој 8.526 
74 Други деловни активности 7.985 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 9.030 
80 Образование 7.504 
85 Здравство и социјална работа 7.845 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.747 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 10.499 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 7.575 
93 Други услужни дејности 7.732 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
                                                        Министер, 
                    Јован Манасијевски, с.р.                  
   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
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