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439. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни рабо-

ти ("Службен весник на РМ" бр. 19/95, 55/97, 38/2002, 
33/2003 и 19/2004), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26.04.2004 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ЧИНОВИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ЧИНОВИТЕ И 
УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО СТЕКНУВАЊЕ ЗА ОВ-
ЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се определуваат чиновите за овласте-
ните службени лица во полицијата и граничната полици-
ја на Министерството за внатрешни работи (во ната-
мошниот текст: работник во полиција), ознаките на 
чиновите и се утврдуваат условите за нивно стекнување. 
Одредбите на оваа уредба соодветно се применува-

ат и на униформираните работници во Полициската 
академија. 

  
II. ЧИНОВИ  
Член 2 

Чиновите во полицијата се поделени во следните 
категории: 

- подофицери 
- млади офицери 
- офицери 
- виши офицери 
Во категоријата подофицери спаѓаат следните 

чинови: 
- полицаец-приправник 
- полицаец 
- виш полицаец 
- главен полицаец 
Во категоријата млади офицери спаѓаат следните 

чинови: 
- помлад инспектор 
- инспектор 
- инспектор I класа 
Во категоријата офицери спаѓаат следните чинови: 
- самостоен инспектор 
- виш инспектор 
- виш инспектор I класа 
- главен инспектор 
Во категоријата виши офицери спаѓаат следните 

чинови: 
- самостоен  генерален инспектор 
- виш генерален инспектор 
- виш генерален инспектор I класа 
- главен генерален инспектор 
- генерал на полиција. 
 

III. ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ 
 

Член 3 
Работниците во полицијата на униформата носат 

ознаки на чиновите.  
Член 4 

Работниците во полицијата ги имаат следните озна-
ки на чиновите: 

1. Ознаката за чинот полицаец-приправник е изра-
ботена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полие-
стер со тежина од 49-510 грама во тегет боја. Ознаката  
по работ е извезена со конец во сребрена боја. На дол-
ниот дел од ознаката извезена е подлога во широчина 
од 15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на ос-
мица со конец во сребрена боја-ламе. 

2. Ознаката за чинот полицаец е изработена од ткае-
нина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина 
од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е из-

везена со конец во сребрена боја. На долниот дел од оз-
наката извезена е подлога во широчина од 15,0 мм, над 
која е навезена бордура во форма на осмица од сребрен 
конец-ламе, а над неа, на растојание од 5,0 мм, навезен 
е сребрен ширит со дебелина од 10,0 мм во форма на 
рамностран триаголник без основа и една сребрена 
ѕвезда навезена по должината на полето. 

3. Ознаката за чинот виш полицаец е изработена од 
ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со 
тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по ра-
бот е извезена со конец во сребрена боја. На долниот 
дел од ознаката извезена е подлога во широчина од 
15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на осми-
ца од сребрен конец � ламе, а над неа, на растојание од 
5,0 мм, навезени се два сребрени ширити со дебелина 
од 10,0 мм во форма на рамностран триаголник без ос-
нова на меѓусебно растојание од 5,0 мм и една сребре-
на ѕвезда навезена по должината на полето. 

4. Ознаката за чинот главен полицаец е изработена 
од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со 
тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по ра-
бот е извезена со конец во сребрена боја. На долниот 
дел од ознаката извезена е подлога во широчина од 
15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на осми-
ца од сребрен конец-ламе, а над неа, на растојание од 5 
мм, навезени се три сребрени ширити со дебелина од 
10,0 мм во форма на рамностран триаголник без основа 
на меѓусебно растојание од 5,0 мм и една сребрена 
ѕвезда навезена по должината на полето. 

5. Ознаката за чинот помлад инспектор е изработе-
на од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер 
со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по 
работ е извезена со конец во плава боја. На долниот 
дел од ознаката извезена е подлога во широчина од 
15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на осми-
ца со конец во жолта боја и една жолта ѕвезда навезена 
по должината на полето. 

6. Ознаката за чинот инспектор е изработена од тка-
енина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина 
од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е из-
везена со конец во плава боја. На долниот дел од озна-
ката извезена е подлога во широчина од 15,0 мм, над 
која е навезена бордура во форма на осмица со конец 
во жолта боја и две златни ѕвезди навезени по ширина-
та на полето. 

7. Ознаката за чинот инспектор I класа е изработена 
од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со 
тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по ра-
бот е извезена со конец во плава боја. На долниот дел од 
ознаката извезена е подлога во широчина од 15,0 мм, 
над која е навезена бордура во форма на осмица со ко-
нец во жолта боја и три златни ѕвезди навезени  во фор-
ма на рамностран триаголник по ширината на полето. 

8. Ознаката за чинот самостоен инспектор е израбо-
тена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер 
со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по 
работ е извезена со конец во жолта боја. На долниот 
дел од ознаката извезени се две подлоги во широчина 
од 15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над 
нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во 
жолта боја и една златна ѕвезда навезена по ширината 
на полето. 

9. Ознаката за чинот виш инспектор  е изработена од 
ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со 
тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по ра-
бот е извезена со конец во жолта боја. На долниот дел од 
ознаката извезени се две подлоги во широчина од 15,0 
мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е наве-
зена бордура во форма на осмица со конец во жолта боја 
и две златни ѕвезди навезени по ширината на полето. 

10. Ознаката за чинот виш инспектор I класа е изра-
ботена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полие-
стер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката 
по работ е извезена со конец во жолта боја. На долниот 
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дел од ознаката извезени се две подлоги во широчина од 
15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е 
навезена бордура во форма на осмица со конец во жолта 
боја и три златни ѕвезди навезени во форма на рамно-
стран триаголник по ширината на полето. 

11. Ознаката за чинот главен  инспектор е изработе-
на од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер 
со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по 
работ е извезена со конец во жолта боја. На долниот 
дел од ознаката извезени се две подлоги во широчина 
од 15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над 
нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во 
жолта боја и четири  златни ѕвезди навезени во форма 
на квадрат во средината на полето. 

12. Ознаката за чинот самостоен генерален инспектор 
е изработен од ткаенина во состав 45% волна и 55% поли-
естер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката 
по работ е извезена со два испреплетени ширити со конец 
во златно-жолта боја. На долниот дел од ознаката извезе-
ни се три подлоги во широчина од 15 мм на меѓусебно 
растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во 
форма на осмица со конец во златно-жолта боја и една 
златна ѕвезда навезена по ширината на полето. 

13. Ознаката за чинот виш генерален инспектор е 
изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% поли-
естер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката 
по работ е извезена со два испреплетени ширити со конец 
во златно-жолта боја. На долниот дел од ознаката извезе-
ни се три подлоги во широчина од 15 мм на меѓусебно 
растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во 
форма на осмица со конец во златно-жолта боја и две  
златни ѕвезди навезени по ширината на полето. 

14. Ознаката за чинот виш генерален инспектор I 
класа е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 
55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет бо-
ја. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени 
ширити со конец во златно-жолта боја. На долниот дел 
од ознаката извезени се три подлоги во широчина од 
15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е 
навезена бордура во форма на осмица со конец во злат-
но-жолта боја и три  златни ѕвезди навезени во форма 
на рамностран триаголник по ширината на полето. 

15. Ознаката за  главен генерален инспектор е изра-
ботена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полие-
стер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознака-
та  по работ е извезена со два испреплетени ширити со 
конец во златно-жолта боја. На долниот дел од ознака-
та извезени се две подлоги во широчина од 15,0 мм на 
меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена 
бордура во форма на осмица со конец во златно-жолта 
боја, а на растојание од 5,0 мм навезен е ловоров венец 
во златна боја и една златна ѕвезда навезена по 
должината на полето. 

16. Ознаката за чинот генерал на полиција е израбо-
тена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер 
со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката  по 
работ е извезена со два испреплетени ширити со конец 
во златно-жолта боја. На долниот дел од ознаката изве-
зени се три подлоги во широчина од 15,00 мм на 
меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена 
бордура во форма на осмица со конец во златно-жолта 
боја, а на растојание од 5,0 мм навезен е ловоров венец 
во златна боја и една златна ѕвезда навезена по 
должината на полето. 
Ознаките за чиновите за работниците во граничната 

полиција се со ист материјал и изглед како ознаките на 
чиновите во полицијата, а се изработени во сиво мас-
линеста боја. Ознаките на чиновите помлад инспектор, 
инспектор и инспектор I класа се со ист материјал и 
изглед како ознаките на чиновите во полицијата, а се 
изработени во сиво маслинеста боја и по работ се изве-
зени со конец во светло зелена боја. 
Ознаките на чиновите се дадени во прилог бр.1 кој 

е составен дел на оваа уредба. 

Член 5 
Еполетата има димензии 15,5/6/4,5 см со влошка за 

зајакнување и со гајка се навлекува на нарамениците и 
се закопчува со копче. При врвот еполетата завршува 
со тап агол. 
Ѕвездата е петокрака, со распон на краците од 15 

мм. (прилог бр.2, кој е составен дел на оваа уредба). 
 
IV. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЧИНОВИ 
 

Член 6 
Условите за стекнување на чиновите на работници-

те во полицијата се утврдуваат според видот и сложе-
носта на работите на работното место на кое работни-
кот е распореден согласно актот за систематизација на 
работните места.  
Работник во полицијата кој ги исполнува условите од 

ставот 1 на овој член, се стекнува со следните чинови: 
1. Полицаец-приправник-по истекот на времето за 

стручно оспособување и положен испит за приправник; 
2. Полицаец-работник распореден на работното ме-

сто полицаец; 
3. Виш полицаец-работник распореден на работното 

место полицаец и има работно искуство од 10 години; 
- работник распореден на работното место полица-

ец во единиците за извршување на посебни и специјал-
ни задачи и има работно искуство од 5 години; 

4.Главен полицаец-работник распореден на работ-
ното место полицаец и има работно искуство од 20 го-
дини; 

- работник распореден на работното место виш по-
лицаец и има работно искуство од 5 години; 

- работник распореден на работното место виш по-
лицаец во единиците за извршување на посебни и спе-
цијални задачи и има работно искуство од 8 години. 
Другите работници на полицијата се стекнуваат со 

чиновите од член 2 ставови 3, 4 и 5 на оваа уредба, сог-
ласно актот за систематизација на работните места. 

 
Член 7 

Работник кој во текот на работата ќе се распореди 
од неуниформирано работно место со посебни должно-
сти и овластувања или од работно место без посебни 
должности и овластувања на работно место со посебни 
должности и овластувања во полицијата, ќе се стекне 
со чин утврден за тоа работно место. 
Работник во полицијата кој е распореден на пони-

ско работно место со посебни должности и овластува-
ња се стекнува со чинот утврден за тоа работно место. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 8 

Работниците во полицијата со денот на влегување 
во сила на оваа уредба ќе се стекнат со чин утврден за 
работното место на кое се распоредени согласно актот 
за систематизација на работните места. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за чиновите, ознаките на 
чиновите и условите за нивно стекнување за овласте-
ните службени лица на Министерството за внатрешни 
работи ("Службен весник на РМ" бр. 48/97 и 102/2001). 

 
Член 10 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
       Бр. 23-1492/1               Заменик на претседателот 
26 април 2004 година         на Владата на Република  
           Скопје                                  Македонија, 
                                           Радмила Шекеринска, с.р. 
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___________ 

440. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврски-

те и одговорностите на органите на државната власт во 
поглед на средствата во државна сопственост што тие ги 
користат и располагаат (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 61/02), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.04.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ  

Член 1 
Правото на користење на дел од недвижен имот - 

објект со површина од 315 м2 кој се наоѓа на ул. �Кли-
ментска� бб - Охрид лоциран на КП бр. 15740 Ката-
старска општина Охрид, евидентирана на Поседовен 
лист бр. 13631, сопственост на Република Македонија, 
доделен на користење на Осумгодишното училиште 
�Климент Охридски� - Охрид, се пренесува на користе-
ње на Министерството за животна средина и просторно 

планирање и тоа: просторот кој се наоѓа на приземјето 
од источната страна на објектот и истиот е со површи-
на од 120 м2. 
Со пренесувањето на дел од недвижниот имот на 

Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање престанува правото на користење на Осумго-
дишното училиште �Климент Охридски� - Охрид во 
делот од објектот со површина од 120 м2. 
Останатиот дел од просторот во објектот со повр-

шина од 195 м2 останува на користење на Осумгодиш-
нот  училиште �Климент Охридски� - Охрид. о

 
Член 2 

Правото на користење на недвижниот имот од член 
1 на оваа одлука се пренесува без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижниот имот опишан во 
член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Осумгодишно-
то училиште �Климент Охридски� - Охрид и Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
Бр. 23-1467/1                     Заменик на претседателот  

26 април 2004 година              на Владата на Република  
      Скопје                                    Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
441. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/01 
и 5/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26.04.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ 

АКТИВНОСТИ ВО ГЕРМАНИЈА 
 
1. За учество на Вежбата �Во духот на ПЗМ�, кому-

никациско-информатичка вежба �Комбиниран напор 
2004� (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одр-
жи во Баунхолдер-Германија, во периодот од 05-ти до 
21-ви мај 2004 година, се испраќа единица во состав од 
15 (петнаесет) припадници од родот за врски од посто-
јаниот состав на Армијата на Република Македонија, 
со опрема по спецификација која е приложена кон оваа 
одлука и  е нејзин составен дел. 

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежба-
та ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Ма-
кедонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

5. За овластени потписници на документот со кој е 
регулиран статусот на единицата за време  на Вежбата 
и придржување кон одредбите од Меморандумот за 
учество и пропратните технички документи, од маке-
донска страна се определуваат заменикот на начални-
кот на Генералштабот на Армијата на Република Маке-
донија за борбена готовност и операции, генерал-мајор 
Мирослав Стојановски и државниот советник во Ми-
нистерството за одбрана, Васил Зимбаков. 

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

 
Бр. 23-1515/1                   Заменик на претседателот  

26 април 2004 година             на Владата на Република  
          Скопје   Македонија, 
     Радмила Шекеринска, с.р. 
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 
НА ВОЗИЛА И ОПРЕМАТА ЗА ВРСКИ ЗА ВЕЖБАТА 

�КОМБИНИРАН НАПОР 2004� ВО ГЕРМАНИЈА 
 

Ред. 
бр. Назив на средствата Количина 

1. ДАТЦ �Definity IP 600� 1 
2. Централа IP403 1 
3. Телефон ISDN 3 
4. Телефон дигитален 4 
5. IP телефони 5 
6. Switch 2 
7. Hub 1 
8. Телефонски аналоген 5 
9. Телефакс 1 

10. Модем-LTU HT210 3 
11. Модем-LTU HC212 3 
12. Радио уред RF-5800V MP108 2 
13. Радио уред RF-5800H MP026  2 
14. Радио Motorola GP-340 VHF 6 
15. Лап Топ компјутер-Panasonik CF-27 4 
16. Лап Топ компјутер Field Works 2 
17. Полнач за ак. RF-5059 CH002 1 
18. Персонален Сметач HP Vectra P IV 1 
19. Алат 1 
20. Ruter Cisco 2 
21. Комплет униформа 15 
22. Теренско возило 1 

___________ 
442. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 23.03.2004 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАБАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за набавка на основни средства бр. 
02-676/10, донесена од Управниот одбор на ЈПАУ �Ма-
кедонија� - Скопје. 

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

 
   Бр. 23-2073/3-03    Претседател на Владата 
23 март 2004 година            на Република Македонија, 

    Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

443. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 23.03.2004 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАБАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за набавка на основни средства бр. 
02-676/11, донесена од Управниот одбор на ЈПАУ �Ма-
кедонија� - Скопје. 

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

 
   Бр. 23-2073/2-03                  Претседател на Владата 
23 март 2004 година            на Република Македонија, 

    Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р.  

444. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 23.03.2004 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАБАВКА И МОНТАЖА НА ПЕРИМЕТАРСКА 

ОГРАДА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за набавка и монтажа на периметар-
ска ограда, бр. 02-676/9, донесена од Управниот одбор 
на ЈПАУ �Македонија� - Скопје. 

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

 
    Бр. 23-2073/1-03      Претседател на Владата 
23 март 2004 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

445. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 29.03.2004 го-
дина, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈПАУ �МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 01.01. ДО 31.12.2002 ГОДИНА 
 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Годишната сметка и Извештајот за работењето 
на ЈПАУ �Македонија� - Скопје за перидот од 01.01. до 
31.12.2002 година, усвоени со Одлука на Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие, бр. 02-676/17. 

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

 
   Бр. 23-1242/1-03               Заменик на претседателот 
29 март 2004 година             на Владата на Република 

    Скопје              Македонија,  
   Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
446. 
Врз основа  на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 
и 44/2002),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 март 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот пазарен инспекторат, 

орган во состав на Министерството за економија се 
именува Среќко Лазаревски, дипл.правник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-1206/1                    Заменик на Претседателот 
29 март 2004 година               на Владата на Република  
          Скопје                                       Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 
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447. 
Врз основа  на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 2 и 3 од 
Одлуката за образување на Координативно тело за реали-
зирање на активностите кои што произлегуваат од Планот 
за подготовки и активности во Република Македонија 
околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 годи-
на (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
52/2003 и 57/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 март 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНА-
ТИВНОТО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА АКТИВНО-
СТИТЕ КОИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛАНОТ 
ЗА ПОДГОТОВКИ И АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕТО НА  
ОЛИМПИЈАДАТА ВО НА 2004 ГОДИНА АТИ 

1. Од должноста заменик на претседателот и од долж-
носта член на Координативното тело за реализирање на 
активностите кои што произлегуваат од Планот за под-
готовки и активности во Република Македонија околу 
одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година 
се разрешуваат: 
а) заменикот на претседателот 
- Ѓорѓи Петрушев, 
б) членот 
- Георги Трајчев. 
2. За заменици на претседателот и членови на Коор-

динативното тело за реализирање на активностите кои 
што произлегуваат од Планот за подготовки и активно-
сти во Република Македонија околу одржувањето на 
Олимпијадата во Атина 2004 година се именуваат: 
а) за заменици на претседателот 
- Оливера Цветановска, државен секретар во Мини-

стерството за економија, 
-Георги Трајчев, директор на Агенцијата за млади и 

спорт, 
б) за членови 
- Скендер Османи, државен секретар во Министерс-

твото за транспорт и врски, 
- Владе Стојановски, директор на ЈП за стопанису-

вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија, 

- претставник од Македонскиот олимписки комитет. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 17-1207/1                    Заменик на Претседателот 
29 март 2004 година               на Владата на Република  
          Скопје                                       Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
448. 
Врз основа на член 4 став 4 од Законот за заштита на 

растенијата ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 25/98 и 6/00), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на  26.04.2004 година, донесе е

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
О  БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ВО 2004 ГОДИНА Д 

I. 
Со оваа програма се обезбедува заштита на расти-

телното производство од болести и штетници, полесен 
пристап на  луѓето до безбедна храна од растително по-
текло и  усогласување на праксата и законите за произ-
водство, заштита и потрошувачка на растенијата со ме-
ѓународните стандарди на  STO и EU. Со оваа програ-
ма се обезбедува  поддршка за заштита на профитабил-
ните извозни пазари (особено EU) за извоз на овошје и 
зеленчук и се обезбедуваат минимум стандарди за кон-
трола на увезените производи заради заштита на до-
машните производители и потрошувачи преку: 

1. Мониторинг и надзор на растителни болести и 
штетници во согласност со меѓународните стандарди 
на STO, IPPC, EPPO и други меѓународни организации 
со редовна проценка на заканите од растителни боле-
сти и штетници на местата на производство, магацини-
те и на граничните премини се со цел да се зачува 
здравјето на растенијата во земјата; 

2. Формирање и ставање во функција  на Државната 
фитосанитарна лабораторија која ќе обезбедува соод-
ветни и навремени фитосанитарни аналитички услуги 
целосно усогласени со меѓународните стандарди; 

3. Изработка на законски и други прописи и подго-
товка на соодветни мерки за спроведување на истите  
за да се осигура дека основните аспекти на фитосани-
тарното законодавство на EU се содржат и се спрове-
дуваат во националното законодавство.  

II. 
Средствата за извршување на мерките од дел I на 

оваа програма се обезбедени од Буџетот на Република 
Македонија, согласно раздел 14001, ставка 44/443, пот-
ставка 443718 и ќе се реализираат според дел III од 
оваа програма.  

III. 
Средствата од дел II на оваа програма, во износ од 

20.000.000,00 (дваесет милиони) денари, ќе се користат 
од правни и физички лица за следните намени:  
Бр. Активност(и)  

на  програмата Образложение(ја) Милиони 
денари 

1. Мониторинг и 
надзор на ка-
рантински бо-
лести и штетни-
ци 

Средства потреб-
ни за извршување 
на активности на 
следење,сигнали-
зирање и детер-
минирање на 
штетници кај рас-
тенијата,известу-
вање на произво-
дителите и изго-
твување на упат-
ства, прирачници 
и друг материјал 3.000.000,00 

2. Сузбивање  на 
растителни бо-
лести и штетни-
ци 

Средства потребни 
за сузбивање  на 
растителни боле-
сти и штетници и 
надоместок за за-
должително уни-
штување на стебла, 
насади и посеви 4.000.000,00 

3. Теренско и ла-
бораториско ис-
питување за 
растителни бо-
лести и штетни-
ци 

Средства потреб-
ни за редовно ис-
питување на сите 
главни закани за 
здравјето на рас-
тенијата во сог-
ласност со нацио-
налното законо-
давство и стандар-
дите на EU  и STO 1.000.000,00 

4. Формирање на 
ДФЛ (Државна 
фитосанитарна 
лабораторија) 

 Формирањето на 
ДФЛ е потребно 
заради прифаќање 
на лабораториска-
та опрема во мај 
месец преку Про-
грамата CARDS и 
нејзино пуштање 
во функција 10.500.000,00 

5. Услуги на ло-
кални експерти 
и оперативни 
трошоци за ра-
ботните групи 
за усогласување 
на закони и 
подзаконски 
акти (преводи 
на директиви и 
нивно умножу-
вање) 

Средства потреб-
ни за изработка 
на два основни за-
кони и повеќе 
подзаконски акти 
за здравје на рас-
тенијата и произ-
води за заштита 
на растенија, за 
преводи и за ум-
ножување на ма-
теријали потреб-
ни за работа на 
работните групи 500.000,00 
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6. Стручни коми-
сии за регистра-
ција на пести-
циди и за кон-
трола на штет-
ници 

Средства потребни 
за работа на струч-
ни комисии за: 
- регистрација на 
пестициди; 
- контрола за поја-
ва на болести и 
штетници на расте-
нијата,спречување 
на секакви закани 
заради обезбедува-
ње здравје на рас-
тенијата 1.000.000,00 

В    У  П  Н  О К 20.000.000,00  
IV. 

1. Исплатувањето на средствата од оваа програма 
го врши министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 
Доколку дојде до извршување на некои од мерките, 

предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга би-
де реализирана во помал обем, министерот за земјоделс-
тво,шумарство и водостопанство во рамките на предвиде-
ните средства врши пренамена на средствата по мерки.    

2. Правата и обврските на корисниците на средства-
та по оваа програма од дел III се утврдуваат на следни-
от начин: 
а) со договор што го склучува  министерот за земјо-

делство,шумарство и водостопанство со правно лице за 
мерките од дел III точките 1, 2, 3 и 4; 
б) со решение на министерот за земјоделство,шу-

марство и водостопанство за мерките од дел III точките 
1, 2, 3, 4, 5 и 6; 
в) со јавна набавка за мерката од дел III точка 4.  
Корисниците на средствата од дел III точка 2 од 

оваа програма се држатели на растенија и правни лица, 
учесници во извршувањето на мерките за заштита  на 
растенијата. Учесниците се должни да достават лично 
или преку регионалните известувачи писмено известу-
вање за појавата на болестите и штетниците на расте-
нијата до Управата за заштита на растенијата. По доби-
еното известување до Управата за заштита на растени-
јата стручна комисија врши увид и прави записник за 
понатамошни мерки и активности. 
За мерката уништување на стебла, насади или посе-

ви од точката 2 на оваа програма потребно е и наредба 
издадена од министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

V. 
С редствата по оваа програма се неповратни. 

VI. 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија".  
     Бр. 23-1428/1                     Заменик на претседателот 
26 април 2004 година            на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
449. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 26.04.2004 
год на, одобри и 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БР. 23-960/1 ОД 29.03.2004 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ �ФЛА-
МИНГО� ЕЛЕКТРО УНИОН И ДРУГИ ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА �ОБЛО-
ЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ� ШТО ЌЕ 
СЕ ПРИРЕДУВА ВО ДЕЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА  
НА . �ВАСО КАРАЈАНОВ� БР. 1 ВО ГЕВГЕЛИЈА  УЛ 

1. Во Лиценцата под бр. 23-960/1 од 29.03.2004 го-
дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
�ФЛАМИНГО� Електро унион и други експорт-импорт 
ДОО Скопје за постојано приредување на посебна игра 

на среќа �Обложување на спортски натпревари� што ќе 
се приредува во деловната просторија на ул. �Васо Кара-
јанов� бр. 1 во Гевгелија, точката 6 се менува и гласи: 

�Корисникот на Лиценцата е должен претходно да 
побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата  кои се сопственици на 
трговското друштво�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
      Бр. 23-1459/1                    Заменик на претседателот  
26 април 2004 година              на Владата на Република 

     Скопје                                      Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
450. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за техничките 

барања на производите и оцена на сообразноста (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 55/2002), ми-
нистерот за економија донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХО-
МОЛОГАЦИЈА) НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА, ОП-
РЕМАТА  И ДЕЛОВИТЕ А МОТОРНИ  ВОЗИЛА З 

Член 1  
Во Наредбата за задолжително атестирање (хомоло-

гација) на возилата на тркала на опремата и деловите за 
моторни возила (�Службен весник на Република Маке-
дон ја� бр. 84/2001), во член 10 точка 1 се брише. и

 
Член 2 

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

 
 Бр. 15-2318-4                                 Министер, 

21 април 2004 година              Стевчо Јакимовски, с.р. 
      Скопје 

___________ 
451. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво шумарство и водостопанство донесе , 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИ-
ЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕ-
МЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, 
ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРА-
НА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПО-
ТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ 
НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИ-
ЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД 

СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 
 
1. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на Класичната чума кај живината (Авијар-
ната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот 
во Република Македонија на следните пратки: 

- живи птици;  
- еднодневни пилиња;  
- јајца за насад;  
- семе за вештачко осеменување од живина;  
- месо од живина;  
- производи од живина наменети за исхрана, земјо-

делска или индустриска употреба кои потекнуваат од 
државата Тексас во Соединетите Американски Држави. 

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-
сува на месото и производите од месо од живина кои се 
заклани пред 27 јануари 2004 година. 

3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-
сува на производи од месо кои се третирани на начин 
кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Кла-
сичната чума кај живината. 



27 април 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26 - Стр. 9 

4. Условите утврдени со оваа наредба треба да би-
дат потврдени со меѓународното ветеринарно-здрав-
ствено уверение издадено од надлежната служба на 
земјата извозничка. 

5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што 
се пренесуваат преку границата на Република Македо-
нија, се одземат и нештетно се отстрануваат. 

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на 
увоз на пратки кои не се влезени во Република Македо-
нија а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи 
кои важеле до влегување во сила на оваа наредба, како 
и на увозот на пратките кои се веќе пратени  од земјата 
извозничка на денот на влегувањето на сила на оваа на-
редба, или кои се веќе на пат. 

7. Со влегување во сила на оваа наредба престанува 
да важи Наредбата за забрана на увоз во Република 
Македонија и транзит преку територијата на Република 
Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца 
за насад, семе за вештачко осеменување од живина, ме-
со од живина, производи од живина наменети за исхра-
на, земјоделска или индустриска употреба заради спре-
чување на внесување на Класична чума кај живината 
(Авијарна инфлуенца или Птичји грип) од Соединетите 
Американски Држави (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 15/2004 и 22/2004). 

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

 Бр. 11-4319/1           Министер, 
22 април 2004 година               Славко Петров, с.р. 

      Скопје 
___________ 

452. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво шумарство и водостопанство донесе ,  

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИ-
ЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО 
ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИ-
ВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ 
ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИ-
СКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА 
ВНЕСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ 
ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ  

ПТИЧЈИ ГРИП) ОД КАНАДА  
1. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на Класичната чума кај живината (Авијар-
ната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот 
во Република Македонија на следните пратки: 

- живи птици;  
- еднодневни пилиња;  
- јајца за насад;  
- семе за вештачко осеменување од живина;  
- месо од живина;  
- производи од живина наменети за исхрана, земјо-

делска или индустриска употреба кои потекнуваат од 
регионот ограничен на запад со каналот на Џорџија, на 
југ со границата со Соединетите Американски Држави, 
на север со реката Фрејзер и на исток со линијата од 
север према југ преку Hunter Greek Weigh Scale во про-
винцијата Британска Колумбија во Канада. 

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-
сува на месото и производите од месо од живина кои се 
заклани пред 17 февруари 2004 година. 

3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-
сува на производи од месо кои се третирани на начин 
кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Кла-
сичната чума кај живината. 

4. Условите утврдени со оваа наредба треба да би-
дат потврдени со меѓународното ветеринарно-здрав-
ствено уверение издадено од надлежната служба на 
земјата извозничка. 

5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што 
се пренесуваат преку границата на Република Македо-
нија, се одземат и нештетно се отстрануваат. 

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на 
увоз на пратки кои не се влезени во Република Македо-
нија а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи 
кои важеле до влегување во сила на оваа наредба, како 
и на увозот на пратките кои се веќе пратени  од земјата 
извозничка на денот на влегувањето на сила на оваа на-
редба, или кои се веќе на пат. 

7. Со влегување во сила на оваа наредба престанува 
да важи Наредбата за забрана на увоз во Република 
Македонија и транзит преку територијата на Република 
Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца 
за насад, семе за вештачко осеменување од живина, ме-
со од живина, производи од живина наменети за исхра-
на, земјоделска или индустриска употреба заради спре-
чување на внесување на Класична чума кај живината 
(Авијарна инфлуенца или Птичји грип) од Канада 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
17/2004 и 22/2004 година). 

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
Бр. 11-4320/1           Министер, 

22 април 2004 година               Славко Петров, с.р. 
      Скопје 

___________ 
453. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 41/2000), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство објавува 

 
Л И С Т А 

НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Вид на 
растение 

Ознака на 
сортата 

 

Година на 
воведување 
на сортата 

Фирма односно 
име и адреса на 
одржувачот на 
сортата, односно 
застапникот 

Г. ГРАДИ-  
НАРСКИ 
РАСТЕНИЈА

   

Г.29 
Solanum 
tuberosum 
L-компир 
ран 

Anais 
 
 
 

2004 
 
 
 
 

Semagri-Holland 
B.V.-Holland 
�Ве-ка�  
ул. �Балканска�  
бр. 14,  
Струмица 

 Tango 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 

Semagri-Holland 
B.V.-Holland 
�Ве-ка�  
ул. �Балканска�  
бр. 14, Струмица 

Г.29 
Solanum 
tuberosum 
L-компир  
средно ран

Annabelle 2004 HZPC-Holland 
�Aгрохемија�  
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 

 Virgo  2004 Agrico-Holland 
 �Агрохемија�  
ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 

 Triplo 2004 Stet Holland- 
Holland �KOБО�  
ул. �Божин 
Николов� бр. 80, 
Скопје 

 Belini 2004 Stet Holland- 
Holland �KOБО�  
ул. �Божин 
Николов� бр. 80, 
Скопје 
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 Bedalin 
 
 
  

2004 
 
 
 

Semagri Holland 
B.V. - Holland 
�Ве-ка�- 
ул.�Балканска� 
бр. 14, Струмица 

L.23  
Lycopersicum  
esculentum  
L-домат за 
преработка 

Књаз 2004 Институт за 
ратарство и 
повртарство-Нови 
Сад, Србија  
и Црна Гора 
�Агросеме�  
ул. �Александар 
Турунџиев�  
бр. 22, Битола 

L.23  
Lycopersicum  
esculentum  
L-домат во 
заштитен 
простор 

Anath 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 

Hazera Genetiss- 
Izrael �Агро 
Јуником� 
ул. �Трифун 
Хаџијанев�  
бр. 1/7, Скопје 

 Lucia 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 

Western seeds 
Europe-Holland 
�Агро Jуником� 
ул. �Трифун 
Хаџијанев� 
бр. 1/7, Скопје 

L.23  
Lycopersicum  
esculentum  
L-домат во 
свежа 
консумација 
- рани домати 

S F 405/00F1 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 

Fito Semillas 
- Spain 
�Агромикс� 
ул. �Орце 
Николов� бр. 71, 
Скопје 

L.14. 
Capsicum   
annum 
L-пиперка 
тип капија 

Паланечко 
чудо 

2004 
 
 
 
 
 

Центар за 
повртарство- 
Смедеревска Па-
ланка -  
Србија и Црна 
Гора �Агропин� 
ул. �Партизанска�
бр. 18, Скопје 

Амфора 2004 Научни институт 
за ратарство и 
повртарство,  
Нови Сад, Србија 
и Црна Гора 
�Агросеме�  
ул. �Александар 
Турунџиев�  
бр. 22, Битола 

Слоново уво 2004 Superior, Велика 
Плана, Србија и  
Црна Гора 
�Агромикс� 
ул.�Орце Николов�
бр. 71, Скопје 

L.14. 
Capsicum   
annum 
L-пиперка 
тип бабура 

 Анита 2004 Научни институт 
за ратарство и 
повртарство,  
Нови Сад, Србија 
и Црна Гора 
�Агросеме�  
ул. �Александар  
Турунџиев�  
бр. 22, Битола 

L.14. 
Capsicum   
annum 
L-пиперка 
тип шипка 

 Пламена 2004 Научни институт 
за ратарство и 
повртарство,  
Нови Сад, Србија 
и Црна Гора 
�Агросеме�  
ул. �Александар  
Турунџиев�  
бр. 22, Битола 

Г.27. 
Piscum 
sativum 
Л. грашок 

 Дунав 2004 Научни институт 
за ратарство и 
повртарство,  
Нови Сад, Србија 
и Црна Гора 
�Агросеме�  
ул. �Александар  
Турунџиев�  
бр. 22, Битола 

Г.30. 
Solanum 
melongena 
L. патлиџан

 Classic F1 2004 Clause-Tezier 
Portes-Les Valence, 
France Евгени  
ул. �Маџари� бб, 
Скопје 

Г.28 
Raphanus 
sativus L. 
ротквица 

 Верица 2004 Научни институт 
за ратарство и 
повртарство,  
Нови Сад, Србија 
и Црна Гора 
�Агросеме�  
ул. �Александар  
Турунџиев�  
бр. 22, Битола 

Г.21 
Daucus 
carota L. 
морков 

 Major F1 2004 Clause-Tezier 
Portes-Les Valence, 
France Евгени  
ул. �Маџари� бб, 
Скопје 

Г.5 Beta 
vulgaris 
L. 
цвекло 

 Warrior F1 2004 Clause-Tezier 
Portes-Les Valence, 
France Евгени  
ул. �Маџари� бб, 
Скопје 

 
      Бр. 08-4006/1        Министер, 
19 април 2004 година              Славко Петров, с.р. 
          Скопје 

___________ 
454. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Службен 
весник на РМ� бр. 41/00), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, објавува  

Л И С Т А 
НА НОВИ ПРИЗНАТИ СОРТИ НА ДОМАШНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  

Вид на 
растение 

Ознака на 
сортата 

Година на 
признавање 
на сортата 

Фирма односно 
име и адреса на 
одржувачот на 
сортата, односно 
застапникот 

Г. Гради-
нарски 
растенија 

  
 

Г. 23 
Lycopersicum 
esculentum 
L-домат за 
преработка

 Лонгина 2004 ЈНУ �Земјоделски 
институт� 
ул. �Александар 
Македонски� бб, 
Скопје 

 Лагуна 2004 ЈНУ �Земјоделски
 институт� 
ул. �Александар 
Македонски� бб, 
Скопје 

Г.14 
Capsicum 
annum  
L - пиперка

Питреф 2004 ЈНУ �Земјоделски 
институт�  
ул. �Александар 
Македонски� бб,  
Скопје 

Г. 27 
Pisium  
sativum  
L - грашок

Велес 2004 ЈНУ �Земјоделски 
институт� 
ул. �Александар 
Македонски� бб,  
Скопје 

Б. Инду-
стриски 
растенија  

  
 

Б. 7 
Glicin  
hispida  
L - соја 

 Илинденка 2004 ЈНУ �Институт 
за јужни  
земјоделски  
култури�  
- Струмица 

 Пела 2004 ЈНУ �Институт 
за јужни  
земјоделски  
култури�  
- Струмица  

 Бр. 08-4030/1          Министер, 
19 април 2004 година               Славко Петров, с.р. 

      Скопје 
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455. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за издавање, продажба, цирку-
лација и исплата  на благајнички записи на Народна банка 
на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
23/04) Дирекцијата за правни работи на 15.04.2004 годи-
на, го утврди пречистениот текст на Одлуката за издава-
ње, продажба, циркулација и исплата  на благајнички за-
пис  на Народна банка на Република Македонија и

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДАЖБА, ЦИРКУЛАЦИЈА И 
ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НА-
РОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ )  
1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1.1. Со оваа oдлука се утврдуваат правилата за из-
давање, продажба, циркулација и исплата на благајнич-
ки записи на Народна банка на Република Македонија 
(во натамошниот текст: благајнички записи). 

1.2. Народна банка на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Народна банка) во согласност со 
рамките на утврдената проекција на монетарната поли-
тика и краткорочните ликвидносни проекции за по-
требната маса на примарни пари, одлучува за издавање 
и продажба на благајнички записи. 

1.3. Благајничките записи се издаваат во денари. 
Благајничките записи се продаваат по дисконтиран 

износ, а на денот на достасувањето Народна банка ја 
исплаќа номиналната вредност на благајничките записи.  
Д исконтираниот износ се пресметува по формулата: 

Номинален износ *цена Дисконтиран износ= 
100  

Цената на 100 единици номинална вредност на бла-
гајнички записи се пресметува по формулата:  

Цена= 100 
 (1+ks/100)^(d/365) 

Каде 
кс - каматна стапка на годишно ниво 
 д - рок на достасување  

1.4. Благајничките записи се во дематеријализирана 
форма. 

1.5. Благајничките записи се продаваат на аукции 
кои ги спроведува Народна банка. 

1.6. Право на учество на аукциите имаат сите банки 
регистрирани согласно со постоечките прописи.  

1.7. Народна банка води регистар за сопственоста 
на благајничките записи по банки, продадени во име и 
за сметка на банките (во натамошниот текст: сопствени 
благајнички записи). 

1.8. Со благајничките записи може да се тргува на 
секундарниот пазар помеѓу банки. 
Трансферот на финансиските средства по основ на 

тргување на благајнички записи на секундарниот пазар 
ќе се одвива преку системот за порамнување на Народна 
банка (МИПС), со цел да се изврши пренос на сопстве-
носта на благајнички записи на денот на тргувањето. 

 
2. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА АУКЦИИТЕ 
I. Редовни аукции 
2.1. Народна банка спроведува редовни аукции сог-

ласно утврдени термини на одржување. 
а) Објавување на проспект за аукција 
2.2. Народна банка, во 14:30 часот во работниот ден 

кој претходи на денот на одржување на аукцијата, пре-
ку Web апликацијата на НБРМ - Аукција на благајнич-
ки записи (во понатамошниот текст: Web апликација 
на НБРМ), упатува проспект до сите банки, во кој се 
наведени условите за учество на аукцијата. 

2.3. Во Проспектот се наведуваат: 
- датумот на одржување на аукцијата; 
- времето на одржување и времето на прием на по-

нуди за учество на аукцијата; 
- типот на тендерот за спроведување на аукцијата; 

- ознаката на хартијата од вредност во следниот фор-
мат ЦБ2002/Х-У, при што кратенката ЦБ означува дека 
станува збор за записи на централната банка, броевите 
2002 ја означуваат годината кога записите се продадени, 
на местото на Х стои редниот број на аукцијата која се 
одржува во тековната година, и на местото на У се наве-
дува рокот на достасување на благајничките записи; 

- датумот на достасување на благајничките записи; 
- износот на благајнички записи (изразен во денари), 

кој Народна банка го нуди за продажба на аукцијата и, 
- цената наведена со точност од 4 децимали, кај 

тендер со износи.  
2.4. Народна банка во согласност со целите и насоки-

те на монетарната политика, а во зависност од движења-
та на финансиските пазари, го избира типот на тендерот 
за спроведување на аукција на благајнички записи: тен-
дер со износи или тендер со каматни стапки. 

2.5. При тендер со износи (volume tender), износот и ка-
матната стапка на аукцијата се одредени од страна на цен-
тралната банка. Оваа каматна стапка може да биде прет-
ходно објавена или може да се открие откако учесниците 
ќе ги поднесат нивните понуди, односно да биде дел од ре-
зултатите од аукцијата. Банките аукцираат само со износи. 

2.6. При тендер со каматни стапки (interest rate 
tender), централната банка го објавува износот на аук-
цијата и им дава можност на банките да аукцираат и со 
износи и со цени (каматни стапки). Средствата се ало-
цираат по цени (каматни стапки) од понудите на банки-
те (американски тип на аукција). 
Народна банка има право да утврди минимална це-

на (максимална каматна стапка). 
б) Понуди за аукции  
2.7. Банките го пријавуваат своето учество на аук-

циите со понуди за купување на благајнички записи. 
2.8. Понудите се доставуваат до Народна банка во 

периодот од 10:30 до 11:00 часот на денот на одржува-
њето на аукцијата. 
Понудите за учество на аукцијата учесниците ги до-

ставуваат со пристап на Web апликацијата на НБРМ, со 
користење на сопственото корисничко име и лозинка. 
Методот на користење на Web апликацијата на НБРМ е 
детално опишан во Упатство за работа со Web аплика-
цијата на НБРМ. 
Во времето за прием на понудите НБРМ нема увид во 

податоците кои учесниците ги наведуваат во понудите.  
Народна банка е должна да обезбеди тајност на ус-

ловите понудени од учесниците на аукциите. 
2.9. Елементите кои треба да бидат содржани во по-

нудата на секој учесник на аукцијата зависат од типот 
на тендерот. 

2.10. Во случај на тендер со каматни стапки, во по-
нудата се наведува цена (каматна стапка) со точност од 
четири децимали и износот со кој учесникот аукцира. 
Во овој случај, секој учесник може да достави неколку 
понуди за учество на аукцијата, со различни цени (ка-
матни стапки). 

2.11. Доколку Народна банка спроведува тендер со 
износи, учесниците аукцираат само со износот. 

2.12. Минималниот износ за учество на аукцијата 
изнесува 1.000.000 денари. Секое зголемување над ми-
нималниот износ ќе се врши со додавање на заокруже-
ни износи од 100.000 денари. 

2.13. Доставените понуди се неотповикливи по 
истекот на утврдениот термин за прием на понуди. 

2.14. Понудите кои не ги исполнуваат условите 
предвидени во оваа oдлука согласно Web апликацијата 
не се прифаќаат. 
в) Принципи на распоредување на понудите и ре-

зултати од аукцијата 
2.15. По истекот на времето за прием на понуди, во 

периодот од 11:00 до 11:15 часот, зависно од типот на 
тендерот, Народна банка ги распоредува понудите 
спрема одредени  принципи.  
Во случај кога Народна банка спроведува тендер со 

износи, а вкупната побарувачка ја надминува понудата, 
понудите се распределуваат сразмерно на аукцираниот 
износ за купување на благајнички записи (принцип за 
сразмерна распределба). 
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3  ЦИРКУЛИРАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ . Во случај кога Народна банка спроведува тендер со 
каматни стапки тогаш понудите се распоредуваат спо-
ред понудената цена (каматна стапка) почнувајќи од 
највисоката цена (најниска каматна стапка) (принцип 
на приоритет на понудената цена (каматна стапка)). 
Доколку се случи повеќе учесници да понудат иста це-
на (каматна стапка), а вкупната побарувачка ја надми-
нува понудата, понудите се распределуваат сразмерно 
на аукцираниот износ за купување на благајнички за-
писи (принцип за сразмерна распределба).  

 3.1. Сопствените благајнички записи банката може: 
- да ги заложи за добивање кредити од Народна банка; 
- да ги заложи за добивање дозволено дневно пре-

чекорување од Народна банка; 
- да тргува на секундарен пазар. 
3.2. Во периодот на користење на кредит и дозволено 

дневно пречекорување од Народна банка дадените благај-
нички записи во колатерал привремено не циркулираат. 
На денот на достасувањето на кредитот банката ги 

враќа користените средства, а заложените благајнички 
записи се во циркулација.  

При примена на принципот на сразмерна распредел-
ба Народна банка има право да го зголеми  понудениот 
износ наведен во проспектот, како резултат на заокручу-
вање на распеделените износи на 100.000,00 денари. 

3.3. Кога банката продава благајничките записи на 
секундарниот пазар, должна е да достави налог до На-
родна банка за префрлање на сопственоста на благај-
ничките записи.  

Народна банка го задржува правото да ги одбие пону-
дите со услови кои отстапуваат од пазарните движења. 

2.16. Резултатите од аукцијата содржат успешни и 
неуспешни понуди. 

Кога банката купува благајнички записи на секун-
дарниот пазар должна е да достави налог за трансфер 
на финансиски средства до Народна банка. Прифатените понуди се реализираат според понуде-

ните услови и во согласност со резултатите од аукцијата.  3.4. По утврдувањето на усогласеноста на налогот 
на продавачот и налогот на купувачот, Народна банка 
врши истовремен пренос на средствата и на сопствено-
ста на благајничките записи.  

Сите неприфатени понуди на аукцијата остануваат 
без последици. 

2.17. Народна банка по електронски пат ги известу-
ва банките дека се објавени резултатите од аукцијата. 3.5. За спроведување на техниката на доставување-

то на налогот за пренос на сопственоста на благајнички 
записи и налогот за трансфер на финансиските средс-
тва, гувернерот на Народна банка пропишува Упатство 
кое  составен дел на оваа oдлука. 

Секој учесник преку Web апликацијата на НБРМ 
има пристап до сопствените резултати од аукцијата. 

2.18. Сите банки преку Web апликацијата на НБРМ 
имаат пристап до вкупните резултатите од секоја поед-
нинечна аукција. 

 е 
4. ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ  2.19. Во случај на тендер со каматни стапки, вкупните 

резултати од аукцијата содржат податоци за вкупно реа-
лизираниот износ, за пондерираната (просечна) цена (ка-
матна стапка) на аукцијата, како и за минималната и ма-
ксималната цена (каматна стапка) од успешните понуди. 

4.1. На денот на достасување на благајничките за-
писи, Народна банка врши  исплата на номиналниот 
износ на благајничките записи.  

5. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  Пондерираната (просечна) цена се пресметува по 
формулата: 5.1. Доколку банката не уплати соодветен износ на 

средства по основ на доделени благајнички записи на 
аукција на сметката на Народна банка на која се водат 
благајнички записи, Народна банка ќе пресмета затезна 
камата на износот на неуплатените средства. 

Σ(Cn*Qn) Пондерирана цена= Σ(Qn) 
Каде: 
Cn - цена на успешна понуда на учесник n; Банките се должни да ја платат затезната камата 

согласно став 1 првиот работен ден од денот на наста-
нување на обврската. 

Qn - доделен износ на благајнички записи на учес-
ник n; 
Σ(Qn) � реализиран износ на благајнички записи. Народна банка го задржува правото покрај мерките 

од точка 5.1. да преземе и други мерки.  n �  учесник. 
г) Реализирање на прифатените понуди  5.2. Доколку се утврди дека банката не постапила сог-

ласно точката 3.3. од оваа oдлука, Народна банка има пра-
во д  согласно постоечката регулатива. 

2.21. Учесниците на аукцијата се должни за купени-
те благајнички записи да извршат уплата на дисконти-
раниот износ истиот ден, по завршувањето на аукција-
та на сметка на Народна банка.  

а превземе мерки   
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

2.22. По извршената уплата на благајничките запи-
си од страна на банките, Народна банка ги вклучува 
доделените записи во портфолиото на банките. 

6.1. Со денот на започнување со примена на оваа 
oдлука престанува да важи Одлуката за спроведување 
на аукција на благајнички записи на Народна банка на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија"  бр. 24/2000). 

2.23. Народна банка издава документи за потврда 
на сопственоста на благајничките записи, купени од 
страна на банките.  6.2.  Пречистениот текст на оваа oдлука  ги опфаќа 

Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата 
на благајнички записи на Народна банка на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.53/02) и Одлуката за измени и дополнувања на Одлу-
ката за издавање, продажба, циркулација и исплата на 
благајнички записи на Народна банка на Република Маке-
донија ("Службен весник на РМ" бр. 58/03 и 23/04), во кои 
е оз ачено времето на  нивното влегување во сила. 

 
I I.  Вонредни аукции 
2.24. Во случај на непланирани вишоци на ликвид-

ност во банкарскиот систем, Народна банка може да 
упати проспект за вонредна аукција.  

2.25. Вонредната аукција ги има истите карактери-
стики со редовната аукција со таа разлика што учесни-
ците не се однапред информирани за денот на нејзино-
то одржување. Од оваа причина, Народна банка по те-
лефонски пат ги известува учесниците за времето на 
одржување на вонредната аукција. 

н 
  О.бр.02-15/I-2004/1    Секретар на Народна банка 
15 април 2004 година     на Република Македонија,  

     Скопје          Јанче Лековски, с.р. 
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