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I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик  Македонија издаваат 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува вршењето на психолошка-
та дејност,  организацијата и  надзорот над вршењето 
на психолошката дејност. 

а 
У К А З  ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ПСИХОЛОШКА ДЕЈНОСТ 
Член 2 

Психолошката дејност претставува збир на стручни 
постапки, мерки и средства што се засниваат на наче-
лата на психолошката наука и пракса и опфаќа: 

 
Се прогласува Законот за вршење на психолошка 

дејност, - психолошка дијагностика или утврдување на пси-
хичките и психомоторните својства и потенцијали на 
поединци, групи и организации со цел да се објасни и 
предвиди нивното однесување, како и да се изнајдат 
причините за неефикасноста и пореметувањата, како и 
планирање и спроведување на психолошки третмани; 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 18 јануари 2005 година.  

   Бр. 07-258/1                               Претседател 
18 јануари 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 
- психотераписки третман за развивање на потенци-

јалите на единката, како и отстранување на разновидни 
пречки во психичкото функционирање, со цел за инте-
гративно функционирање на целовитоста на личноста; 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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- психолошки третман и советодавна работа или по-
стапки за заштита, одржување и подобрување на мен-
талното здравје на поединци и групи, подобрување на 
квалитетот на животот и работата, оптимално искори-
стување на личниот потенцијал и подобрување  на 
вкупната и организациска ефикасност; 

- едукациски активности кои вклучуваат обука на 
поединци и групи за совладување на општите и специ-
фичните психолошки сознанија и вештини, заради по-
добрување на личната ефикасност и ефикасноста во ра-
ботата со луѓето; 

- психолошки стручни истражувања  со цел за прод-
лабочување на сознанијата за законитоста на психичко-
то и психосоцијалното дејствување, како и процена на 
општествените потреби и последици на економските 
или општествените иницијативи и 

- психолошка евалуација или сите психолошки и 
други постапки и третмани што се однесуваат на пое-
динецот, на група или организација и кои можат да 
имаат психички или психосоцијални последици. 

 
II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПСИХОЛОШКАТА 

ДЕЈНОСТ 
 

Член 3 
Психолошка дејност како занимање можат да вр-

шат само психолози. 
Психолог е лице кое завршило факултет за психо-

логија. 
Психолошката дејност од членот 2 на овој закон 

можат да ја вршат психолози врз основа на општа и по-
себна лиценца која на нивно барање ја издава Комора-
та на психолози на Македонија (во натамошниот текст: 
Комора). 
Содржината на образецот на лиценците ги пропи-

шува Комората. 
Општата лиценца му се издава на психологот по 

положениот стручен испит, што се полага пред над-
лежно тело на Комората и по програма што ја пропи-
шува Комората. 

 
Член 4 

За вршење на психолошка дејност која опфаќа по-
специфични стручни облици на работа во областа на 
клиничката, здравствената, пенолошката, форензичка-
та, воената, педагошката и школската психологија, ка-
ко и психологија на трудот, спортот, социјалните гри-
жи, професионалната ориентација и медицината на 
трудот, психологот покрај општата мора да има  посеб-
на лиценца или лиценца за специјалистичка дејност. 
Посебната лиценца се добива врз основа на заврше-

но соодветно оспособување во установа со соодветна 
програма што ја пропишува Комората. 
Условите и критериумите за издавање и обновува-

ње на општата, на посебната  или на лиценцата за спе-
цијалистичка дејност, како и дејностите за кои е по-
требна посебна лиценца ги пропишува Комората.  

 
Член 5 

Општата и посебната лиценца се издаваат за време 
од седум години и се обновуваат на барање на психо-
логот со поднесување на докази за стручното усовршу-
вање за време на изминатиот период.   
Комората може да му ја одземе на психологот оп-

штата или посебната лиценца во случаи кога: 
- во пропишаниот рок не ја обновил лиценцата; 
- ги повредил одредбите на овој закон; 
- го повредил кодексот на психолошката етика; 
- психолошката дејност ја врши нестручно поради 

незнаење или немарност и кога 
- во вршењето на психолошката дејност сторил кри-

вично дело за кое со правосилна пресуда му е изречена 
казна затвор над шест месеца. 

Член 6 
Решение за издавање, обновување и одземање на 

лиценцата  носи Комората. 
Против решението од ставот 1 на овој член психо-

логот има право на жалба до надлежен суд. 
Жалбата го одложува извршувањето на решението. 
  
III. ВРШЕЊЕ НА ПСИХОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 7 
Психологот може да врши психолошка дејност во 

приватна пракса или врз основа на договор со други 
правни лица. 
Психолошката дејност во приватна пракса може да 

ја вршат повеќе психолози (групна приватна  пракса), 
што се регистрира во надлежниот суд. 

 
Член 8 

Психологот може да ја врши приватната пракса под 
следниве услови: 

- ако има соодветна лиценца; 
- ако има соодветна просторија и опрема и 
- ако има деловна способност. 
Барање за вршење приватна пракса се поднесува до 

Комората која издава решение за одобрување на рабо-
тата откако ќе утврди дека се исполнети условите од 
ста от 1 на овој член. в 

Член 9 
Комората води регистар на психолози кои вршат 

приватна пракса. 
Содржината и начинот на водењето на регистарот 

од ставот 1 на овој член ги пропишува Комората.  
 

Член 10 
Правото на вршење приватна пракса престанува: 
- со одјавување; 
- по сила на закон и 
- со решение на Комората. 
Решение за престанување на одобрението за врше-

ње а приватната  пракса донесува Комората. н
 

Член 11 
Психолозите кои вршат приватна пракса можат 

привремено да ја прекинат работата поради болест, во-
ена обврска или друга оправдана причина пропишана 
со овој закон и актите на Комората. 
Времетраењето на дозволата се продолжува за 

онолку време за колку што време траел оправданиот 
прекин на работата.  
За привременото прекинување на работата мора да 

се извести Комората.  
Член 12 

Одобрението за вршење приватна пракса престану-
ва по сила на законот ако психологот: 

- почине; 
- потполно или делумно ја изгуби деловната спо-

собност и 
- биде осуден со правосилна судска пресуда за дело 

сторено во таа дејност или во врска со таа дејност. 
 

Член 13 
Против решението за давање, односно за престану-

вање на одобрението за вршење на приватна пракса, 
жалба се поднесува до надлежен суд. 
Жалбат
  

а го одложува извршувањето на решението. 
Член 14 

Ценовник за давање на психолошките услуги во 
приватната пракса утврдува Комората. 

 
Член 15 

При вршењето на психолошката дејност психоло-
гот е должен да работи согласно со кодексот за етика 
на психолошката дејност. 
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Член 16 
Корисникот на психолошките услуги има право да 

биде запознат со резултатите за процена на неговата 
психичка состојба во согласност со кодексот за етика 
на психолошката дејност.  

Член 17 
Податоците за психичката и здравствената состојба 

на корисникот на психолошките услуги, како и причи-
ните, околностите и последиците од таа состојба, пси-
хологот е должен да ги чува како професионална тајна. 
Податоците од ставот 1 на овој член се должни да 

ги чуваат како професионална тајна и другите лица на 
кои тие податоци им се достапни во нивната дејност. 

 
Член 18 

За податоците кои се професионална тајна, психо-
логот може да ги извести стручните лица на кои истите 
им се потребни за доброто на корисникот или за општо 
добро, назначувајќи притоа дака тие податоци се за-
штитени со закон.  
Заради заштита на правата на корисниците на пси-

холошките услуги, Комората во своите прописи ќе 
одреди на кои стручни лица, во која постапка и во која 
форма можат да се даваат податоците што се професи-
онална тајна.  

Член 19 
Психологот со приватна пракса и работодавачот кај 

кого психологот работи врз основа на договор за рабо-
та се должни да обезбедат соодветни услови за чување 
и за заштита на психодијагностичките средства, доку-
ментите и податоците што се професионална тајна 
утврдени со прописите на Комората. 

 
Член 20 

Психолозите во вршењето на психолошката дејност 
можат да ги употребуваат психолошките тестови, мер-
ните инструменти што Комората ги пропишала како 
психолошки мерни инструменти (во натамошниот 
текст: психодијагностички средства). 
Комората  утврдува пропис на посебно заштитените 

психодијагностички средства. Посебно заштитените 
психодијагностички средства не можат да се  пресли-
куваат во целост или по делови и на кој било начин да 
се даваат на увид на неовластени лица. Оваа обврска се 
однесува на психолозите, издавачите и дистрибутерите 
на психодијагностичките средства, корисниците на 
психодијагностичките средства, помошниот персонал, 
корисниците на психолошките услуги и сите други 
учесници во психодијагностичкиот процес. 
Психодијагностичките средства се употребуваат во 

согласност со стандардите за психолошко тестирање 
што ги пропишува Комората. Психолозите се слободни 
во изборот на психодијагностичките средства и во при-
мената на психолошките методи и техники во работата, 
освен кога тие се определени со пропис. 

  
IV. КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИТЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 21 
Психолозите во Република Македонија основаат 

Комора на психолозите на Македонија. 
Комората е  самостојна, струкова и независна  орга-

низација со својство на правно лице. 
Психолозите кои вршат психолошка дејност задол-

жително се зачленуваат во Комората. 
Седиштето на Комората е во Скопје. 
Комората има свој грб, амблем,  печат и штембил. 
 

Член 22 
Комората ги врши следниве работи: 
- донесува решение за издавање, обновување и од-

земање на општата и посебната лиценца; 

- донесува решение за давање и за престанок на 
одобрението за вршење на приватна  пракса; 

- води регистар на психолозите кои вршат приватна 
пракса, како и други евиденции; 

- ги застапува членовите на Комората во заштитата 
на нивните професионални интереси; 

- учествува во утврдувањето и верификацијата на 
програми за стручно усовршување на психолозите; 

- го поттикнува и организира стручното усовршува-
ње на членовите на Комората; 

- дава стручно мислење во врска со подготовката на 
прописите што се однесуваат на психолошката дејност; 

- утврдува стандарди, нормативи и ценовник на ус-
лугите во приватната  пракса; 

- утврдува прописи на психодијагностичките средс-
тва и стандарди за нивната употреба, презема мерки на 
заштита од нивна неовластена изработка, дистрибуција 
и примена; 

- стручен надзор над вршењето на приватната  деј-
ност; 

- врши надзор над спроведувањето на професионал-
ната психолошка етика и решава по жалби; 

- соработува со други струкови здруженија, со со-
одветни стручни и научни институции во земјата и 
странство; 

- соработува со државни органи и органите на еди-
ниците на локалната самоуправа во решавањето на 
прашања значајни за остварување на психолошката 
дејност и предлага мерки за унапредување на психоло-
шката дејност заради заштита на менталното здравје на 
граѓаните и 

- врши и други работи утврдени со овој закон, Ста-
тутот и другите прописи на Комората. 

 
Член 23 

Комората има Собрание, Управен одбор, Надзорен 
одбор и други тела утврдени со Статутот. 

  
Член 24 

Собранието на Комората  донесува Статут на Комо-
рата. 
Со Статутот се уредува организацијата, надлежно-

ста, составот, начинот на избор и одлучување на телата 
на Комората, правата и обврските на нејзините члено-
ви, како и други прашања од значење за психолошката 
дејност.    

Член 25 
Собранието на Комората донесува кодекс за етика-

та на психолошката дејност. 
Кодексот за етиката на психолошката дејност утвр-

дува  начела и правила кои психолозите и психолозите  
приправници се должни да ги почитуваат при вршење-
то на психолошката дејност. 
Кодексот за етиката на психолошката дејност се об-

јавува во "Службен весник на Република Македонија". 
 

Член 26 
Комората води именик на психолозите и психоло-

зите приправници, вршителите на групна психолошка 
пракса, како и други евиденции утврдени со овој закон 
и со Статутот. 
Имениците и евиденцијата од ставот 1 на овој член 

се јавни книги. Извадоци од именикот и другите еви-
денции што ги води Комората, како и потврдите изда-
дени врз основа на податоците од тие евиденции се јав-
ни исправи.  

Член 27 
Психологот и психологот приправник кои вршат 

психолошка дејност се должни уредно да ја плаќаат 
членарината и да ги намируваат и другите обврски кон 
Комората. 
Износот на членарината се утврдува со одлука на 

Собранието на Комората. 
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V. ПСИХОЛОЗИ ПРИПРАВНИЦИ 
 

Член 28 
Право на вршење приправнички стаж се стекнува со 

упис во именикот на психолози приправници. Право на 
упис во именикот на психолозите приправници има ли-
це кое ги исполнува условите од членот 3 на овој закон. 

 
Член 29 

Психологот приправник не може самостојно и за 
своја сметка да врши психолошки работи. 
Психологот приправник е должен да работи според 

упатствата на психологот кај кого го врши приправ-
ничкиот стаж.  

  
Член 30 

Комората, психолозите и канцелариите на групна 
приватна пракса, се должни да се грижат за стручната 
и практичната обука на психолозите приправници, ка-
ко и за почитување на сите правила пропишани со ко-
дексот за етика на психолошката дејност. 
По истекот на програмата за обука која трае една 

година, психологот приправник има обврска да полага 
стручен испит. 
Стручниот испит се полага пред комисија што ја 

формира Комората. 
 

Член 31 
На психологот приправник му престанува правото 

на вршење пракса и  се брише од именикот на психоло-
зи приправници ако во рок од три години од стекнува-
њето на правото за полагање на стручен испит не го 
положи тој испит или ако без оправдана причина во 
рок од две години не побара упис во именикот на пси-
холози, откако за тоа ќе стекне услови. 

 
Член 32 

На психолозите приправници соодветно се приме-
нуваат одредбите на овој закон за упис во именикот на 
психолозите, за чување на психолошката тајна, за стек-
нување и престанок на правото за вршење психолошка 
дејност, како и другите одредби со кои се уредува по-
ложбата на психолозите, освен ако со овој закон поина-
ку не е уредено. 
Поблиски одредби за постапката за упис, привре-

мен престанок и престанок на обуката, како и за врше-
ње на обуката се утврдуваат со Статутот и со другите 
прописи на Комората. 

 
VI. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА ПСИХОЛОЗИТЕ 

И ПСИХОЛОЗИТЕ ПРИПРАВНИЦИ 
 

Член 33 
Психологот и психологот приправник се дисцип-

лински одговорни ако: 
- ги повредат одредбите на овој закон; 
- го повредат кодексот за психолошка етика; 
- вршат психолошка дејност нестручно, поради нез-

наење или немарност; 
- во вршењето на својата дејност сторат кривично 

дело за кое им е изречена правосилна казна затвор; 
- со своето однесување кон корисникот на психоло-

шките услуги, кон друг психолог, трети лица или оп-
штествената заедница го повредат угледот на психоло-
гот; 

- не ги исполнуваат обврските кон Комората или 
недолично се однесуваат кон неа и 

- не ја водат уредно пропишаната  документација. 
 

Член 34 
Психолозите и психолозите приправници одговара-

ат за тешки и полесни повреди на должноста и угледот 
на психолошката дејност пред телата на Комората, 
одредени со Статутот. 

Член 35 
Со статутот на Комората се утврдува што се смета 

за потешка и полесна повреда на должноста, угледот и 
кодексот за психолошка етика. 

 
Член 36 

За полесна повреда на должноста и угледот на пси-
холошката дејност на психологот може да му се изрече 
опомена или парична казна, а на психологот приправ-
ник опомена.  
За потешка повреда на должноста и угледот на пси-

холошката дејност на психологот можат да му се изре-
чат следниве мерки: 

- опомена; 
- јавна опомена; 
- парична казна; 
- привремено одземање на одобрението за вршење 

на психолошка дејност во рок од еден месец до една 
година; 

- трајно одземање на лиценцата за вршење на пси-
холошка дејност  и 

- губење на правото за вршење психолошка дејност 
од шест месеца до три години. 
За потешка повреда на должноста и угледот на пси-

холошката дејност на психологот приправник можат да 
му се изречат следниве мерки: 

- опомена и 
- бришење од именикот на психолози приправници 

за време од шест месеца до три години. 
Извршувањето на мерката губење право за вршење 

психолошка дејност на одредено време, односно мер-
ката бришење од именикот на психолозите приправни-
ци на одредено време, може да се услови на време од 
шест месеца до две години. 

 
Член 37 

Дисциплинската постапка се уредува со Статутот 
на Комората.  
Дисциплинската постапка ја покренува дисциплинско 

тело одредено со Статутот по службена должност или на 
барање на тело на Комората одредено со Статутот. 

 
Член 38 

Правосилните одлуки на дисциплинските тела на 
Комората со кои се изречени парични казни се изврш-
ни документи и Комората е овластена да бара нивно 
присилно извршување. 

 
Член 39 

Против второстепена одлука со која е изречена дис-
циплинска мерка губење на правото за вршење на пси-
холошка дејност за време од шест месеца до три годи-
ни или бришењето од именикот на психолози приправ-
ници од шест месеца до три години, допуштена е жал-
ба до надлежен суд.  

 
Член 40 

Потешките повреди на должноста и угледот на пси-
холошката дејност застаруваат по две години, а полес-
ните повреди по шест месеца од денот на извршување 
на повредата. 
Извршувањето на дисциплинските мерки застарува 

за шест месеца од денот на правосилноста на решение-
то со кое е изречена мерката, односно од денот на исте-
кот на рокот за кој извршувањето на дисциплинската 
мерка е одложена. 

 
VII. НАДЗОР НАД ПСИХОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 41 
Стручен надзор над работата на психологот кој вр-

ши психолошка дејност во приватна пракса и кај при-
ватен работодавач, врши Комората. 
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Стручниот надзор ја опфаќа оцената на стручноста 
и етиката во вршењето на работите на психологот, како 
и квалитетот и обемот на извршените услуги. 
Комората е должна да изврши стручен надзор и на 

предлог на физичко или правно лице кога за тоа посто-
јат оправдани причини. 
Начинот, условите и околностите во кои се врши 

стручниот надзор ги утврдува Комората. 
 

Член 42 
Стручниот надзор над работата на психологот кој 

врши психолошка дејност во установи со јавни овла-
стувања, во судови, во органите на државната управа, 
полицијата, одбраната, образованието, како и во орга-
ните на локалната самоуправа, го спроведуваат над-
лежните министерства. 
Стручен надзор над работата на психологот врши 

тело во чијашто работа задолжително учествува и пси-
холог кој има дозвола за соодветно подрачје на психо-
лошката дејност. 
Начинот и условите во кои се врши стручниот над-

зор ги пропишуваат надлежните министерства. 
 

Член 43 
Известување за спроведениот стручен надзор од 

членот 41 на овој закон со барање и со определување 
на рок за отстранување на утврдените недостатоци, Ко-
мората  доставува во рок од 30 дена на: 

- физичкото или правното лице на чијашто иниција-
тива е извршен надзорот; 

- психологот над чија работа е извршен надзорот и 
- управниот орган на правното лице со коешто пси-

хологот е во работен однос по договор. 
  

Член 44 
Врз основа на извештајот за извршениот стручен 

надзор над работата на психологот, во согласност со 
своите прописи, Комората може да: 

- забрани вршење на оние психолошки работи во 
кои се констатирани недостатоци, додека тие недоста-
тоци не се отстранат; 

- ја одземе лиценцата за вршење на психолошката 
дејност привремено или трајно и 

- определи обврска за дополнително стручно усовр-
шување на психологот кај кого е констатирана недо-
волна стручна оспособеност. 
Против решението донесено врз основа на овој 

член допуштена е жалба до надлежен суд. 
 

VIII. КАЗНЕНА ОДРЕДБА 
 

Член 45 
За вршење на психолошка дејност спротивно на 

одредбите од членовите  3, 15, 17, 18, 19 и 20  на овој 
закон, физичкото лице ќе се казни за прекршок со па-
рична казна од 1.000  до 50.000 денари, а правното ли-
це  со парична казна од 10.000 до 300.000 денари. 

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 46 

Комората ќе се основа во рок од една година од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 47 

Психолозите кои на денот на основањето на Комо-
рата имаат најмалку една година стаж во вршењето на 
психолошка дејност, се ослободуваат од приправнич-
киот стаж. Тие се должни во рок од две години од де-
нот на основањето на Комората да положат стручен ис-
пит пред соодветното тело на Комората и можат да по-
бараат лиценца. 
Психолозите кои на денот на основањето на Комо-

рата имаат најмалку пет години стаж во вршењето на 

психолошката дејност се ослободени од полагањето на 
стручен испит и можат да побараат одобрение. 
Психолозите кои на денот на основањето на Комо-

рата имаат помалку од една година стаж во вршењето 
на психолошка дејност, во рок од две години се долж-
ни да го извршат приправничкиот стаж, да го положат 
стручниот испит и да побараат одобрение. Времето кое 
го поминале во вршењето на психолошката дејност 
пред основањето на Комората може да се признае како 
приправнички стаж. 
Психолозите кои на денот на основањето на Комо-

рата вршат работи од членот 4 став 1 на овој закон 
стекнуваат право на посебна лиценца. 

 
Член 48 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија ", а ќе се применува по 30 дена од денот на ос-
новањето на Комората на психолозите на Македонија. 

___________ 
 

L I G J I 
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

PSIKOLOGJIKE 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohet kryerja e veprimtarisë 

psikologjike, organizimi dhe mbikëqyrja e kryerjes së 
veprimtarisë psikologjike. 

 
Neni 2 

Veprimtaria psikologjike paraqet tërësinë e 
procedurave profesionale, masave dhe mjeteve që bazohen 
në parimet e shkencës dhe praktikës  psikologjike dhe 
përfshin: 

- diagnostikën psikologjike ose përcaktimin e cilësive 
dhe potencialeve psikike dhe psikomotorike të individëve, 
grupeve dhe organizatave me qëllim që të sqarohet dhe të 
parashihet sjellja e tyre, si dhe të gjenden shkaqet për 
mosefikasitetin dhe çrregullimet, si dhe planifikimin dhe 
zbatimin e trajtimit psikologjik; 

- trajtimin psikoterapeutik për zhvillimin e potencialeve 
të individit, si dhe mënjanimin e pengesave të ndryshme në 
funksionimin psikik, me qëllim për funksionim integrativ 
të tërësisë së personalitetit; 

- trajtimin psikologjik dhe punën këshilldhënëse ose 
procedurat për mbrojtjen, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e 
shëndetit mental të individëve dhe grupeve, përmirësimin e 
kualitetit të jetës dhe punës, shfrytëzimin optimal të 
potencialit personal dhe përmirësimin e përgjithshëm të 
efikasitetit organizativ; 

- aktivitet edukative, të cilat përfshijnë trajnimin e 
individëve dhe grupeve për zotërimin e njohurive dhe 
aftësive psikologjike të përgjithshme dhe specifike, për 
shkak të përmirësimit të efikasitetit personal dhe 
efikasitetit në punë me njerëzit; 

- hulumtimet psikologjike profesionale me qëllim të 
thellimit të njohurive për ligjshmërinë e veprimit psikik 
dhe psikosocial, si dhe vlerësimin e nevojave dhe pasojave 
shoqërore të iniciativave ekonomike dhe shoqërore dhe 

- evoluimin psikologjik ose të gjitha procedurave 
psikologjike dhe trajtimeve tjera që kanë të bëjnë me 
individin, grupin ose organizatën dhe të cilët mund të kenë 
pasoja psikike dhe psikosociale. 

 
II.  KUSHTET PËR KRYERJEN  E VEPRIMTARISË 

PSIKOLOGJIKE  
Neni 3 

Veprimtari psikologjike si profesion mund të bëjnë 
vetëm psikologët. 

Psikolog është personi i cili ka mbaruar fakultetin e 
psikologjisë. 
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Veprimtari psikologjike nga neni 2 të këtij ligji mund të 
kryejnë psikologët në bazë të licencës së përgjithshme dhe 
të veçantë të cilën me kërkesë të tyre e jep Oda e 
psikologëve të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e 
mëtejmë: Oda). 

Përmbajten e formularit të licencës e rregullon Oda. 
Licenca e përgjithshme i jepet psikologut pas dhënies 

së provimit profesional, që jepet para organit kompetent të 
Odës dhe sipas programit, të cilin e përshkruan Oda. 

 
Neni 4 

Për kryerjen e veprimtarisë psikologjike, e cila përfshin 
forma më specifike profesionale në punë në lëmin e 
psikologjisë klinike, shëndetësore penologjike, forenzike, 
ushtarake, pedagogjike dhe shkollore, si dhe psikologjinë e 
punës, sportit, përkujdesjes sociale, orientimit perfesional 
dhe medicinës së punës, psikologu përveç lejes së 
përgjithshme, duhet të ketë edhe licencë të veçantë ose 
licencë për veprimtari specialistike. 

Licenca e veçantë merret në bazë të mbarimit të 
aftësimit adekuat të cilin e përshkruan Oda. 

Kushtet dhe kriteret për dhënien dhe përtrirjen e 
licensës së përgjithshme, të veçantë dhe të licensës për 
veprimtari specialistike, si dhe veprimtaritë për të cilat 
është e nevojshme licencë e veçantë, i përcakton Oda.  

 
Neni 5 

Leja e përgjithshme dhe e veçantë jepen në kohë prej 
shtatë vjetësh dhe përtëriten me kërkesë të psikologut me 
paraqitjen e dëshmive për aftësimin profesional gjatë 
periudhës së kaluar.  

Oda mund t�ia marrë psikologut licencën e 
përgjithshme ose lejen e veçantë në rastet kur: 

- në afatin e paraparë nuk e ka përtërirë licencën; 
- i ka cënuar dispozitat e këtij ligji; 
- e ka cënuar kodeksin e etikës psiokologjike; 
- veprimtarinë psikologjike e ushtron në mënyrë 

joprofesionale për shkak të mosdijës ose pakujdesit dhe kur 
- në kryerjen e veprimtarisë psikologjike ka bërë vepër 

penale për të cilën me vendim të plotfuqishëm i është 
shqiptuar dënim me burg mbi gjashtë muaj. 

 
Neni 6 

Vendim për dhënien, përtërirtjen dhe marrjen e 
licencën merr Oda. 

Kundër vendimit nga paragrafi 1 të këtij neni psikologu 
ka të drejtë në ankesë në gjyqin kompetent. 

Ankesa e shtyn ekzekutimin e vendimit. 
  

III.  KRYERJA E VEPRIMTARISË PSIKOLOGJIKE 
 

Neni 7 
Psikologu mund të kryejë veprimtari psikologjike në 

praktikën private ose në bazë të marrëveshjes me persona 
tjerë juridikë. 

Veprimtarinë psikologjike në praktikën private mund ta 
kryejnë më shumë psikologë (praktika grupore private), që 
regjistrohet në gjykatën përkatës. 

 
Neni 8 

Psikologu mund ta kryejë praktikën private me kushtet 
si vijon: 

- nëse ka licencë adekuate; 
- nëse ka lokal dhe pajisje adekuate dhe 
- nëse ka aftësi afariste. 
Kërkesa për kryerjen e praktikës private paraqitet në 

Odë e cila jep vendim për lejimin e punës pasi të konstatojë 
se janë plotësuar kushtet nga paragrafi 1 të këtij neni. 

 
Neni 9 

Oda mban regjistër me emrat e psikologëve të cilët 
kryejnë praktikë private. 

Përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit nga 
paragrafi 1 të këtij neni e përcakton Oda.  

Neni 10 
E drejta e kryerjes së praktikës private pushon: 
- me largim; 
- sipas fuqisë së ligjit dhe 
- me vendim të Odës. 
Vendim për ndërprerjen e lejes për kryerjen e praktikës 

private merr Oda. 
 

Neni 11 
Psikologët, të cilët kryejnë praktikë private 

përkohësisht mund ta ndërpresin punën për shkak 
sëmundjes, obligimit ushtarak ose ndonjë shkaku trjetër të 
arsyeshëm të përcaktuar me këtë ligj dhe aktet e Odës. 

Kohëzgjatja e lejes vazhdohet për aq kohë për sa kohë 
ka zgjatur ndërprerje e arsyeshme e punës.   

Për ndërprerjen e përkohshme të punës doemos duhet 
të informohet Oda.  

Neni 12 
Leja për kryerjen e praktikës private pushon sipas 

fuqisë së ligjit nëse psikologu: 
- vdes; 
- plotësisht ose pjesërisht e humb aftësinë e punës dhe 
- nëse dënohet me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor 

për vepër të kryer në atë veprimtari ose në lidhje me atë 
veprimtari. 

 
Neni 13 

Kundër vendimit për dhënien, përkatësisht për 
pushimin e lejes për kryerjen e praktikës private, paraqitet 
ankesë në gjyqin kompetent. 

Ankesa e shtyn ekzekutimin e vendimit. 
  

Neni 14 
Listën e çmimeve për dhënien e shërbimeve 

psikologjike në praktikën private e përcakton Oda. 
 

Neni 15 
Gjatë kryerjes së veprimtarisë psikologjike, psikologu 

është i detyruar të punojë në pajtim me kodeksin për etikën 
e veprimtarisë psikologjike. 

 
Neni 16 

Shfrytëzuesi i shërbimeve psikologjike ka të drejtë të 
njoftohet me rezultatet e vlerësimit të gjendjes së tij psikike 
në pajtim me kodeksin e etikës së veprimtarisë 
psikologjike.  

Neni 17 
Të dhënat për gjendjen shëndetësore dhe psikike të 

shfrytëzuesit të shërbimeve psikologjike, si dhe shkaqet, 
rrethanat dhe pasojat nga ajo gjendje, psikologu është i 
detyruar t�i ruajë si sekret profesional. 

Të dhënat nga paragrafi 1 të këtij neni janë të detyruar 
t�i ruajnë si sekret profesional edhe personat tjerë, të cilëve 
ato të dhëna u janë të arritshme në veprimtarinë e tyre. 

 
Neni 18 

Për të dhënat të cilat janë sekret profesional, psikologu 
mund t�i informojë personat profesionalë të cilëve të njëjtat 
u janë të nevojshëm për të mirën e shfrytëzuesit ose për të 
mirën e përgjithshme, duke theksuar se ato të dhëna janë të 
mbrojtura me ligj.  

Për shkak mbrojtjes së të drejtave të shfrytëzuesve të 
shërbimeve psikologjike, Oda në rregullat e saj do të 
përcaktojë se cilëve parsona profesionalë, në cilën 
procedurë  dhe në cilën formë mund t�u jepen të dhënat që 
janë sekret profesional.  

Neni 19 
Psikologu me praktikë private dhe punëdhënësi te i cili 

psikologu punon në bazë të marrëveshjes për punë, janë të 
detyruar të sigurojnë kushte adekuate për ruajtjen dhe 
mbrojtjen e mjeteve psikodiagnostike, të dhënave dhe 
dokumenteve që janë sekret profesional të përcaktuara me 
dispozitat e Odës. 
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Neni 20 
Psikologët në kryerjen e veprimtarisë psikologjike 

mund t�i përdorin testet psikologjike, instrumentet matëse 
që Oda i ka përcaktuar si instrumente matëse psikologjike 
(në tekstin e mëtejmë: mjete psikodiagnostike). 

Oda përcakton dispozita të mjeteve psikodiagnostike 
me mbrojtje të veçantë. Mjetet psikodiagnostike me 
mbrojtje të veçantë nuk mund të kopjohen tërësisht ose 
pjesërisht dhe në çfarë do mënyre t�u jepen në shikim 
personave të pautorizuar. Ky obligim ka të bëjë me 
psikologët, publikuesit dhe distribuesit e mjeteve 
psikodiagnostike, shfrytëzuesit e mjeteve psikodiagnostike, 
personelit ndihmës, shfrytëzuesve të shërbimeve 
psikologjike dhe të gjithë pjesëmarrësit tjerë në procesin 
psikodiagnostik. 

Mjetet psikodiagnostike përdoren në pajtim me standardet 
për testim psikologjik, të cilat i përcakton Oda. Psikologët janë 
të lirë në zgjidhjen e mjeteve psikodiagnostike dhe në 
zbatimin e metodave dhe teknikave psikologjike në punë, 
përveç kur ato përcaktohen me dispozitë. 

  
IV. ODA E PSIKOLOGËVE TË MAQEDONISË 

 
Neni 21 

Psikologët në Republikën e Maqedonisë themelojnë 
Odë të psikologëve të Maqedonisë. 

Oda është organizatë e pavarur, në aspektin e 
profesionit dhe autonome me cilësi të personit juridik. 

Psikologët të cilët bëjnë veprimtari psikologjike, 
detyrimisht anëtarësohen në Odë. 

Selia e Odës është në Shkup. 
Oda  ka stemën, emblemën, vulën dhe vulën katrore. 
 

Neni 22 
Oda i bën këto punë: 
- merr vendim për dhënie, përtëritje dhe marrje të 

licencës së përgjithshme dhe të veçantë; 
- merr vendim për dhënien dhe për pushimin e lejes për 

kryerjen e praktikës private; 
- mban regjistër të psikologëve të cilët bëjnë praktikë 

private, si dhe evidenca tjera; 
- i përfaqëson anëtarët e Odës në mbrojtjen e interesave 

të tyre profesionale; 
- merr pjesë në përcaktimin dhe verifikimin e 

programeve për përkryerjen profesionale të psikologëve; 
- nxit dhe organizon përkryerjen profesionale të 

anëtarëve të Odës; 
- jep mendim profesional lidhur me përgatitjen e 

dispozitave që i dedikohen veprimtarisë psikologjike; 
- përcakton standarde, normativa dhe listë çmimesh të 

shërbimeve në praktikën private; 
- përcakton dispozita të mjeteve psikodiagnostike dhe 

standarde për përdorimin e tyre, ndërmerr masa të 
mbrojtjes nga përpunimi, distribuimi dhe zbatimi i tyre 
joligjor; 

- mbikëqyrje profesionale mbi kryerjen e veprimtarisë 
private; 

- bën mbikëqyrje mbi zbatimin e etikës psikologjike 
profesionale dhe vendos për ankesa; 

- bashkëpunon me shoqata tjera profesionale, me 
institucione përkatëse profesionale dhe institucione 
shkencore në vend dhe në botë; 

- bashkëpunon me organe shtetërore dhe organet tjera 
të njësive të vetadministrimit lokal në zgjidhjen e çështjeve 
të rëndësishme për realizimin e veprimtarisë psikologjike 
dhe propozon masa për përparimin e veprimtarisë 
psikologjike për shkak të mbrojtjes së shëndetit mentaltë 
qytetarëve dhe  

- kryen edhe punë të tjera me këtë ligj, Statut dhe 
organe tjera të përcaktuara me këtë ligj. 

 
Neni 23 

Oda ka Kuvend, Këshill drejtues, Këshill mbikëqyrës 
dhe organe të tjera të caktuara me statut. 

Neni 24 
Kuvendi i Odës miraton statutin e Odës. 
Me statut rregullohet organizimi, kompetenca, përbërja, 

mënyra e zgjedhjes dhe vendosja e trupave të Odës, të 
drejtat dhe obligimet e antarëve të saj, si dhe çështje të 
tjera me rëndësi për veprimtarinë psikologjike. 

   
Neni 25 

Kuvendi i Odës miraton kodeks për etikën e 
veprimtarisë psikologjike. 

Kodeksi për etikën e veprimtarisë psikologjike 
përcakton parime dhe rregulla të cilat psikologët dhe 
psikologët praktikantë janë të obliguar t'i respektojnë gjatë 
kryerjes së veprimtarisë psikologjike. 

Kodeksi për etikën e veprimtarisë psikologjike shpallet 
në "Gazetën zyrtare  të Republikës së Maqedonisë�. 

 
Neni 26 

Oda udhëheq emërtor të psikologëve dhe psikologëve 
praktikantë, kryerësve të praktikës grupore psikologjike, si 
dhe evidentime të tjera të caktuara me këtë ligj dhe me 
statut. 

Emërtorët dhe evidentimi nga paragrafi 1 i këtij neni 
janë libra publike. Ekstraktet e emërtorit dhe evidentimet 
tjera që i udhëheq Oda, si dhe vërtetimet e dhëna në bazë të 
të dhënave nga ato evidentime, janë dokumente publike. 

 
Neni 27 

Psikologu dhe psikologu praktikant që kryejnë 
veprimtari psikologjike, janë të obliguar që në mënyrë të 
rregullt ta paguajnë taksën e anëtarsisë dhe t'i kryejnë 
obligimet tjera ndaj Odës. 

Shuma e taksës së anëtarësisë caktohet me vendim të 
Kuvendit të Odës. 

 
V. PSIKOLOGËT PRAKTIKANTË 

 
Neni 28 

E drejta për kryerjen e stazhit të praktikantit fitohet me 
regjistrim në emërtorit të psikologëve praktikantë. Të 
drejtë për regjistrim në emërtorin e psikologëve praktikantë 
ka personi që i plotëson kushtet nga neni 3 i këtij ligji. 

 
Neni 29 

Psikologu praktikant nuk mundet që në mënyrë të 
pavarur dhe në llogari të veten të kryejë punë psikologjike. 

Psikologu praktikant është i obliguar të punojë sipas 
udhëzimeve të psikologut, te i cili e kryen stazhin e 
praktikantit.  

  
Neni 30 

Oda, psikologët dhe zyrat e praktikës private grupore, 
janë të obliguar të kujdesen për trajnimin praktik dhe 
profesional të psikologëve praktikantë, si dhe për 
respektimin e të gjitha të drejtave të caktuara me kodeksin 
për etikë të veprimtarisë psikologjike. 

Pas skadimit të programit për trajnim që zgjat një vit, 
psikologu praktikant e ka për obligim ta japë provimin 
profesional. 

Provimi profesional jipet para komisionit që e formon 
Oda. 

Neni 31 
Psikologut praktikant i ndalohet e drejta për kryerjen e 

praktikës dhe fshihet nga emërtori i psikologëve 
praktikantë nëse në afat prej tre viteve nga fitimi i të drejtës 
për dhënien e provimit profesional, nuk e jep atë provim 
ose nëse pa shkak të aryeshëm në afat prej dy viteve nuk 
kërkon regjistrim në emërtorin e psikologëve, pasi për atë 
të fitojë kushte.  

 
Neni 32 

Ndaj psikologëve praktikantë në mënyrë përkatëse 
zbatohen dispozitat e këtij ligji për regjistrim në emërtorin 
e psikologëve, për ruajtjen e sekretit psikologjik, për 
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fitimin dhe ndërprerjen e të drejtës për kryerjen e 
veprimtarisë psikologjike, si dhe dispozitat tjera me të cilat 
rregullohet gjendja e psikologëve, përveç nëse me këtë ligj 
nuk është rregulluar ndryshe.  

Dispozitat më të përafërta për procedurën e regjistrimit, 
ndërprerjen e përkohshme dhe ndërprerjen e trajnimit, si 
dhe për kryerjen e trajnimit, caktohen me statut dhe me 
rregullat tjera të Odës. 

 
VI. PËRGJEGJËSIA DISIPLINORE  E 

PSIKOLOGËVE DHE PSIKOLOGËVE PRAKTIKANTË 
 

Neni 33 
Psikologu dhe psikologu praktikant mbajnë përgjegjësi 

disiplinore nëse: 
- i shkelin dispozitat e këtij ligji; 
- e shkelin kodeksin për etikë psikologjike; 
- kryejnë veprimtari psikologjike në mënyrë 

joprofesionale për shkak të mosdijes ose pakujdesisë. 
- gjatë kryerjes së veprimtarisë së vet bëjnë vepër 

penale për të cilën u është shqiptuar dënim i plotfuqishëm 
me burg; 

- me sjelljen e vet ndaj shfrytëzuesit të shërbimeve 
psikologjike, ndaj psikologut tjetër, personave të tretë ose 
bashkësisë shoqërore, e cënojnë autoritetin e psikologut. 

- nuk i plotësojnë obligimet ndaj Odës ose në mënyrë të 
pahijshme sillen ndaj saj dhe  

- nuk e mbajnë me rregull dokumentacionin e caktuar. 
 

Neni 34 
Psikologët dhe psikologët praktikantë përgjegjen për 

cënime më të rënda dhe më të lehta të obligimit dhe 
autoritetit të veprimtarisë psikologjike para organeve të 
Odës, të caktuara me statut. 

 
Neni 35 

Me statutin e Odës caktohet se çka konsiderohet si 
cënim më i rëndë dhe cënim më i lehtë i obligimit, 
autoritetit dhe kodeksit për etikë psikologjike. 

 
Neni 36 

Për cënim më të lehtë të detyrës dhe autoritetit të 
veprimtarisë psikologjike, të psikologut mund t'i shqiptohet 
vërejtje ose dënim me para, ndërsa psikologut praktikant, 
vërejtje.  

Për cënim më të rëndë të detyrës dhe autoritetit të 
veprimtarisë psikologjike të psikologut mund t'i shqiptohen 
masat vijuese: 

- vërejtje; 
- vërejtje publike; 
- dënim me para; 
- marrje të përkohshme të lejes për kryerjen e veprimtarisë 

psikologjike në afat prej një muaji deri në një vit; 
- marrjen e përhershme të licencës për kryerjen e 

veprimtarisë psikologjike dhe 
- humbje të së drejtës për kryerjen e veprimtarisë 

psikologjike prej gjashtë muajve deri në tre vjet. 
Për cënim më të rëndë të detyrës dhe autoritetit të 

veprimtarisë psikologjike të psikologut, praktikantit mund 
t'i shqiptohen masat vijuese: 

- vërejtje dhe 
- shlyerje nga emërtori i psikologëve dhe psikologëve 

praktikantë  në afat prej gjashtë muajve deri në tre vjet. 
Kryerja e masës humbje e të drejtës për kryerjen e 

veprimtarisë psikologjike në kohë të caktuar, përkatësisht 
masa shlyerje nga emërtori i psikologëve praktikantë me 
kohë të caktuar, mund  të kushtëzohet me afat prej gjashtë 
muajve deri në dy vite. 

 
Neni 37 

Procedura disiplinore rregullohet me Statutin e Odës. 
Procedurën disiplinore e ngre organi disiplinor i 

caktuar me Statut me detyrë zyrtare ose me kërkesën e 
organit të Odës të caktuar me Statut.  

Neni 38 
Vendimet e plotfuqishme të organeve disiplinore të 

Odës, me të cilat janë shqiptuar dënime me para, janë 
dokumente ekzekutive dhe Oda është e autorizuar të 
kërkojë ekzekutimin e tyre me forcë. 

 
Neni 39 

Kundër vendimit të shkallës së dytë që është shqiptuar 
masë disciplinore humbje e të drejtës për kryerjen e 
veprimtarisë psikologjike në afat prej gjashtë muajve deri 
në tre vjet ose shlyerje nga emërtori i psikologëve dhe 
psikologëve praktikantë prej gjashtë muajve deri në tre 
vjet, lejohet ankesë në gjyqin kompetent.  

 
Neni 40 

Shkeljet më të rënda të detyrës dhe autoritetit të 
veprimtarisë psikologjike parashkruhen pas dy viteve, 
ndërsa shkeljet më të lehta pas gjashtë muajve nga dita e 
bërjes së shkeljes. 

Ekzekutimi i masave disiplinore parashkruhet për 
gjashtë muaj nga dita e vendimit të plotfuqishëm me të 
cilën është shqiptuar masa, përkatësisht nga dita e skadimit 
të afatit për të cilin ekzekutimi i masës disiplinore është  
shtyrë. 

 
VII. MBIKËQYRJA MBI VEPRIMTARINË 

PSIKOLOGJIKE 
 

Neni 41 
Mbikëqyrjen profesionale mbi punën e veprimtarisë 

psikologjike që kryen veprimtari psikologjike në praktikën 
private dhe te punëdhënësi privat, e kryen Oda. 

Mbikëqyrja profesionale përfshin vlerësimin e 
pofesionalitetit dhe etikën gjatë kryerjes së punëve të 
psikologut, si dhe kualitetin dhe sasinë e shërbimeve të 
kryera. 

Oda është e obliguar të kryejë mbikëqyrje profesionale 
dhe me propozim të personit fizik ose juridik kur për atë 
ekzistojnë shkaqe të arsyeshme. 

Mënyrën, kushtet dhe rrethanat në të cilat  kryhet 
mbikëqyrja profesionale i përcakton Oda. 

 
Neni 42 

Mbikëqyrjen profesionale mbi punën e psikologut, i cili 
kryen veprimtari psikologjike në institucione me 
autorizime publike, në gjykata, në organet e aparatit 
shtetëror, polici, mbrojtje, arsim, si dhe në organet e 
vetadministrimit lokal, e zbatojnë ministritë kompetente. 

Mbikëqyrje profesionale mbi punën e pskikologut 
kryen organi në punën e të cilit doemos merr pjesë edhe 
psikologu që ka leje për lëmin përkatës të veprimtarisë 
psikologjike. 

Mënyrën dhe kushtet në të cilat kryhet mbikëqyrja 
profesionale, i përcaktojnë ministritë kompetente. 

 
Neni 43 

Informatë për mbikëqyrjen e zbatuar profesionale nga 
neni  44 i këtij ligji me kërkesë dhe me përcaktimin e afatit 
për evitmin e mangësive të caktuara, Oda i dorëzon në afat 
prej 30 ditëve: 

 - personit fizik ose juridik me iniciativën e të cilit është 
kryer mbikëqyrja; 

- psikologut mbi punën e të cilit është kryer 
mbikëqyrja; 

- organit udhëheqës të personit juridik me të cilin 
psikologu është në marrëdhënie pune. 

 
Neni 44 

Në bazë të raportit për mbikëqyrjen e kryer 
profesionale mbi punën e psikologut, në pajtim me 
rregullat e veta Oda mund të: 

- ndalojë  kryerjen e atyre punëve psikologjike në të 
cilat janë konstatuar mangësitë, derisa ato mangësi nuk 
evitohen; 
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- e merr licencën për kryerjen e veprimtarisë 
psikologjike, përkohësisht ose për  përherë dhe 

- përcakton obligim për përsosje plotësuese 
profesionale të psikologut, te i cili është konstatuar se ka 
aftësi të pamjaftueshme profesionale. 

Kundër vendimit të miratuar në bazë të këtij neni 
lejohet ankesë në gjyqin kompetent. 

 
VIII. DISPOZITA NDËSHKUESE  

Neni 45 
Për kryerjen e veprimtarisë psikologjike në 

kundërshtim me dispozitat e neneve 3, 15, 17, 18, 19, dhe 
20 të këtij ligji, personi fizik do të dënohet për kundërvajtje 
me dënim me para prej 1.000 deri në 50.000 denarë, ndërsa 
personi juridik me dënim me para prej 10.000 deri në 
300.000 denarë. 

 
IX.   DISPOZITAT KALIMTARE DHE 

 PËRFUNDIMTARE
                                                         

Neni 46 
Oda do të themelohet në afat prej një viti nga dita e 

hyrj ë këtij ligji. es në fuqi t
 

Neni 47 
Psikologët të cilët në ditën e themelimit të Odës kanë 

së paku një vit përvojë pune në kryerjen e veprimtarisë 
psikologjike, lirohen nga stazhi i praktikantëve. Ata janë të 
obliguar që në afat pej dy viteve nga dita e themelimit të 
Odës, të japin provim profesional para organit kompetent 
të Odës dhe mund të kërkojnë licencë. 

Psikologët të cilët në ditën e themelimit të Odës kanë 
së paku pesë vite stazh në kryerjen e veprimtarisë 
psikologjike, lirohen nga dhënia e provimit profesional dhe 
mund të kërkojnë leje. 

Psikologët të cilët në ditën e themelimit të Odës kanë 
më pak se një vit stazh në kryrjen e veprimtarisë 
psikologjike, janë të obliguar që në afat prej dy viteve ta 
kryejnë stazhin e praktikantëve, ta japin provimin 
profesional dhe të kërkojnë leje. Koha që e kanë kaluar 
gjatë kryerjes së veprimtarisë psikologjike para themelimit 
të Odës, mund të pranohet si stazh i praktikantëve. 

Psikologët të cilët në ditën e themelimit të Odës 
kryejnë punë nga neni 4 paragrafi 1 i këtij ligji, fitojnë të 
drej ën për licencë të posaçme. t

 
Neni 48 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�, ndërsa do 
të zbatohet 30 ditë nga dita e themelimit të Odës së 
psikologëve të Maqedonisë. 

__________ 
64. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНА  

АКАДЕМИЈА  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за воена академија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јануари 2005 година. 
 
   Бр. 07-226/1                              Претседател 

18 јануари 2005 година         на Република Македонија, 
 
 
      Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ВОЕНА АКАДЕМИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за Воена академија ("Службен весник 

на Република Македонија" број 30/95, 54/97 и 49/2003),  
членот 32 се менува и гласи: 

"За воено стручните и воено специјалистичките 
предмети, по исклучок настава можат да држат затек-
натите предавачи и виши предавачи со завршени пос-
ледипломски студии од областа на воените науки или 
со завршена специјализација за командни и штабни 
должности во Армијата, кои постигнале истакнати ре-
зултати во наставата.  
За предметите по странски јазик и физичко воспи-

тување, по исклучок настава можат да држат затекна-
тите предавачи и виши предавачи со високо образова-
ние, кои постигнале истакнати резултати во наставата. 
Лицата од ставовите 1 и 2 на овој член  можат да ја 

вршат работата на наставник во истото звање најдоцна 
до 30 септември 2007 година." 

 
Член 2 

По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи: 
 

"Член 34-а 
По исклучок од членот 6 на овој закон, на Академи-

јата може да се организираат и остваруваат вонредни 
додипломски студии за дошколување на воените старе-
шини на служба во Армијата со заснован работен од-
нос со Министерството за одбрана, доколку ги испол-
нуваат следниве услови: 

- да  имаат завршено вишо образование од родовите 
на Армијата во воените школи на поранешната ЈНА, во 
траење од најмалку четири семестра; 

- да не се постари од 45 години или да имаат рабо-
тен стаж во Армијата  најмногу 25 години и 

- да имаат посебна здравствена и физичка способ-
ност потребна за вршење служба во Армијата. 
Додипломските студии од ставот 1 на овој член се 

спроведуваат по посебен наставен план и програма, 
заклучно со учебната 2006/2007 година. 
Приемот на лицата од ставот 1 на овој член се врши 

врз основа на интерен конкурс што го спроведува Ми-
нистерството за одбрана."  

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR AKADEMINË USHTARAKE  
Neni 1 

Në Ligjin për Akademinë Ushtarake (�Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë� numër 30/95, 54/97 dhe 
49/03), neni 32 ndryshon si vijon: 

�Për lëndët ushtarake profesionale dhe lëndët e 
specializuara ushtarake, me përjashtim mësim mund të 
mbajnë ligjëruesit e hasur dhe ligjëruesit e lartë me studime 
postdiplomike të kryera nga lëmi i shkencave ushtarake ose 
me specializim të kryer për detyra komanduese dhe detyra 
të shtabit në Armatë, të cilët kanë arritur rezultate të 
lakmueshme në mësim.  

Për lëndët e gjuhës së huaja dhe edukatë fizike, me 
përjashtim mësim mund të mbajnë edhe mësimdhënësit e 
hasur dhe mësimdhënësit e lartë me arsimim sipëror, të 
cilët kanë arritur rezultate të theksuara në mësim. 

Personat nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni mund ta 
kryejnë punën e mësimdhënësit me titullin e njejtë më së 
voni deri me 30 shtator 2007� 
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Neni 2 
Pas nenit 34 shtohet nen i ri 34-a, si vijon: 
 

�Neni 34-a 
Me përjashtim të nenit 6 të këtij ligji, në Akademi 

mund të organizohen dhe të realizohen studime me 
korrespodencë deri në diplomim për mbarim të shkollimit 
të eprorëve ushtarakë në shërbimin e Armatës me 
marrëdhënie të themeluar pune me Ministrinë e Mbrojtjes, 
nëse i plotësojnë kushtet si vijon:  

- të kenë të mbaruar arsimim të lartë nga gjinitë e 
Armatës në shkollat ushtarake të ish APJ-së, në kohëzgjatje 
prej së paku katër semestra, 

- të mos jenë më të vjetër se 45 vjetë ose të kenë 
përvojë pune në Armatë më së shumti 25 vjet dhe 

- të kenë aftësi të veçantë fizike dhe shëndetësore të 
nevojshme për kryerjen e detyrës në Armatë. 

Studimet deri në diplomim nga paragrafi 1 të këtij neni 
realizohen sipas planit dhe programit të veçantë mësimor, 
përfundimisht deri në mbarim të vitit shkollor 2006/2007. 

Pranimi i personave nga paragrafi 1 të këtij neni bëhet 
në bazë të konkursit intern që e zbaton Ministria e 
Mbrojtjes�. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

__________ 
65. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија  и членот 30 став 3 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за локалните 
избори ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 35/2004), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП 
ВО МЕДИУМСКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА  
ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО 2005 ГОДИНА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат правилата за обезбеду-
вање рамноправен пристап на кандидатите за членови на 
советите на општините или за градоначалници (во ната-
мошниот текст: кандидати), односно на организаторите 
на изборна кампања во јавните гласила, должината на 
траењето на медиумското претставување, методите на 
рекламирање и условите за користење на програмското 
време, односно просторот во јавните гласила.  
Под организатори на изборна кампања се подразби-

раат: политичка партија, две или повеќе политички 
партии заедно или група избирачи, подносители на ли-
сти на кандидати за членови на советот на општината 
или за градоначалник.  
Под јавни гласила се подразбираат: електронските 

медиуми (јавните радиодифузни претпријатија и тргов-
ските радиодифузни друштва) и печатените медиуми 
(дневните весници и периодичните изданија) и новин-
ските агенции.  

 
Член 2 

Јавните гласила се должни при медиумското претста-
вување на кандидатите, политичките партии и групите из-
бирачи, подносители на листи, да се придржуваат кон на-
челата за праведност, избалансираност и непристрасност 
и да го изразуваат плурализмот на идеи и мислења.  
Овие правила не навлегуваат во уредувачката поли-

тика и редакциската самостојност на јавните гласила.  

Член 3 
Јавните гласила, во согласност со закон и оваа од-

лука, со свои правила ги утврдуваат обемот и облиците 
на информирањето и следењето на изборните активно-
сти, критериумите и обемот на бесплатно претставува-
ње и на платеното политичко рекламирање. 

 
Член 4 

Изборната кампања, во првиот круг, започнува на 20 
февруари, а завршува на 11 март 2005 година во 24,00 
часот. 
Изборната кампања не смее да трае 24 часа пред де-

нот на изборите и на денот на изборите (изборен молк). 
 

II. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ  
НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ МЕДИУМИ 

 
Член 5 

Јавното радиодифузно претпријатие Македонска 
радио-телевизија има обврска да објавува информации 
за целината на изборниот процес, за законската регула-
тива за локалните избори во 2005 година, за активно-
стите на сите учесници во изборната постапка, како и 
за текот на гласањето и за резултатите од изјаснување-
то на граѓаните.  
Македонската радио-телевизија, во соработка со Др-

жавната изборна комисија, има обврска без надоместок 
да ги информира граѓаните за начинот и техниката на 
гласањето и за остварувањето на избирачкото право. 
Македонската телевизија има обврска да обезбеди 

редовно информирање и на избирачите со оштетен слух. 
 

Член 6 
Локалните јавни радиодифузни претпријатија се 

должни да објавуваат информации за активностите на 
сите учесници во изборниот процес на подрачјето на 
кое емитуваат програма. 
Претпријатијата од претходниот став, во соработка 

со општинските изборни комисии имаат обврска без 
надоместок да ги информираат граѓаните за начинот и 
тех иката на гласањето.  н

 
Член 7 

Трговските радиодифузни друштва што емитуваат 
програма на територијата на Република Македонија, 
доколку се вклучат во известувањето за изборните 
активности, преземаат обврска да обезбедуваат инфор-
мации од целата територија и изборниот процес да го 
следат до неговото донесување.  
Трговските радиодифузни друштва што емитуваат 

програма на локално ниво, доколку се вклучат во изве-
стувањето за изборните активности, преземаат обврска 
изборниот процес да го следат до неговото завршување.  

      
Бесплатно претставување  

Член 8 
Под бесплатно медиумско претставување се по-

дразбира отстапување време за непосредна комуника-
ција на организаторите  на изборна кампања и кандида-
тите со гласачите, при што организаторите на изборна 
кампања или кандидатите своите програми и ставови 
ги промовираат слободно.  
Дебатните и други видови емисии во кои претстав-

ници на организаторите на изборна кампања или кан-
дидатите меѓусебно дебатираат за одделни прашања 
или ги соочуваат своите ставови не спаѓаат во бесплат-
но едиумско претставување.  м

 
Член 9 

Македонската радио-телевизија на организаторите 
на изборна кампања подносители на листи за кандида-
ти е должна да им отстапи бесплатно време за претста-
вување, врз основа на праведни, објективни и транспа-
рентни критериуми. 
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Локалните јавни радиодифузни претпријатија се 
должни да  им отстапат бесплатно време за претставу-
вање на организаторите на изборна кампања подноси-
телите на листи за кандидати за членови на советот и 
за градоначалник на општините на чие подрачје емиту-
ваат програма, врз основа на праведни, објективни и 
транспарентни критериуми. 
Датумот и редоследот на бесплатното претставува-

ње се утврдуваат со ждрепка.  
 

Член 10 
Трговските радиодифузни друштва самостојно од-

лучуваат дали на организаторите на кампања подноси-
тели на листи на кандидати ќе им отстапат бесплатно 
време за медиумско претставување. 
Времето за бесплатно медиумско претставување го 

отстапуваат врз основа на праведни, објективни и 
транспарентни критериуми, а датумот и редоследот на 
претставувањето го определуваат со ждрепка. 

 
Член 11 

Бесплатното време за изборно претставување треба 
да биде соодветно и видливо означено, на почетокот и 
на крајот на емисијата, како "бесплатно време за прет-
ставување". 

 
Платено политичко рекламирање 

 
Член 12 

Електронските медиуми на организаторите на из-
борна кампања, односно на кандидатите можат да им 
отстапат време за платено политичко рекламирање, 
под еднакви услови за пристап и начин на плаќање. 
Под платено  политичко рекламирање се подразби-

ра емитување политичко-пропагандни пораки како што 
се: огласи, соопштенија, политички изборни спотови и 
други куси облици на политичко рекламирање. 
Во долгите облици на платено политичко реклами-

рање спаѓаат преноси или снимки од митинзи, средби и 
други јавни настапи на организаторите на изборна кам-
пања, односно на кандидатите.  

 
Член 13 

Интервјуа и дебатни емисии со претставници на орга-
низатори на изборна кампања или со кандидати не можат 
да се реализираат како платено политичко рекламирање. 
Директни преноси и снимки од митинзи, конвенции 

и други јавни собири на организаторите на изборна 
кампања и на кандидатите можат да се емитуваат само 
во форма на платено политичко рекламирање, во рам-
ките на временските лимити утврдени со членот 15 
став 2 од оваа одлука.  

 
Член 14 

Покрај времето за рекламирање утврдено со членот 
51 ставови 1и 2 од Законот за радиодифузната дејност, 
за време на изборната кампања, електронските медиу-
ми можат да отстапат и дополнително време за платено 
политичко рекламирање, и тоа јавните радиодифузни 
претпријатија најмногу до 7% (4 минути и 12 секунди), 
а трговските радиодифузни друштва најмногу до 20% 
(12 минути), на секој реален час  емитувана програма. 
Реален час го подразбира времето што изминува од 

почетокот до крајот на еден час сметано според часов-
никот.  
Дозволеното време за платено политичко реклами-

рање за секој реален час емитувана програма не може 
да се собира, односно не може да се пресметува како 
вкупно дозволено време според бројот на часови на 
програмата на електронскиот медиум и не може да се 
емитува или распоредува во други временски периоди 
на денот.  

Член 15 
Времетраењето на секој од кусите облици на поли-

тичко рекламирање од членот 12 став 2 може да изне-
сува најмногу 1 минута и 30 секунди.  
Времетраењето на секој од долгите облици на поли-

тичко рекламирање од членот 12 став 3 може да изне-
сува кај јавните радиодифузни претпријатија најмногу 
8 минути и 24 секунди, а кај трговските радиодифузни 
друштва најмногу 24 минути, на секој реален час еми-
тувана програма. 
По секој од долгите облици на политичко реклами-

рање од членот 12 став 3 треба да измине период од 
најмалку 20 минути. 

 
Член 16 

На телевизијата, во периодот од 18,00 до 23,00 ча-
сот, на еден организатор на изборна кампања, може да 
му се отстапи најмногу една третина од вкупно дозво-
леното време за рекламирање во наведениот период (за 
јавниот сервис најмногу 14 минути, а за трговските 
друштва 40 минути). 
На радиото, во периодот од 08,00 до 20,00 часот, на 

еден кандидат, може да му се отстапи најмногу една 
шестина од вкупно дозволеното време за рекламирање 
во овој период (за јавниот сервис најмногу 17 минути, 
а за трговските друштва 48 минути). 
При распоредувањето на времето од ставовите 1 и 2 

на овој член важат лимитите за платено политичко рек-
ламирање за секој реален час емитувана програма, 
утврдени во членот 14. 

 
Член 17 

Платено политичко рекламирање не смее да се еми-
тува во вести и други информативни  програми, во дет-
ски, училишни и образовни емисии, како и за време на 
директни преноси на верски, спортски, културни, за-
бавни и други настани.  
Платеното политичко рекламирање не може да се 

емитува во бесплатното време за претставување на ор-
ганизаторите на изборна кампања, односно на кандида-
тите, како и во дебатните емисии. 

 
Член 18 

Одговорноста за содржината на сите облици на пла-
тено политичко рекламирање ја сноси нарачателот, од-
носно организаторот на изборната кампања.  
Електронскиот медиум има право да одбие емиту-

вање на политичко-пропагандна порака доколку таа е 
насочена кон насилно уривање на уставниот поредок 
или кон повикување на воена агресија и разгорување 
национална, расна, или верска омраза и нетрпеливост 
или доколку во истата се врши злоупотреба на децата 
за политички цели.  

  
Член 19 

Платеното политичко рекламирање треба да биде изд-
воено од другиот дел на програмата и соодветно и видли-
во означено како "платено политичко рекламирање". 

 
Други програми 

 
Член 20 

За време на изборната кампања и во периодот на 
изборниот молк, информирањето за редовните актив-
ности на органите на власта не смее да биде во функ-
ција на изборната кампања.  

 
Член 21 

За време на изборната кампања и во периодот на 
изборниот молк учеството на кандидати, на носители 
на функции на власта и на претставници на политички-
те партии во радио и телевизиските програми што не се 
поврзани со изборите не смее да биде во функција на 
кампањата.  
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Член 22 
Електронските медиуми кои ќе организираат дебат-

ни емисии со учество на кандидати или претставници 
на организатори на изборна кампања треба да обезбе-
дат еднакви услови за одвивање на дебатата и еднаков 
третман на сите учесници во дебатата. 

 
III. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ  

НА СИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА 
 

Член 23 
Уредници, новинари и други лица ангажирани во 

подготвувањето емисии, односно текстови поврзани со 
изборите не можат да учествуваат во подготовките и 
реализирањето на изборната кампања.  
Доколку се определат за таква активност, се долж-

ни да престанат да ги вршат своите задачи во јавните 
гласила за времетраењето на изборната кампања, како 
и во деновите на изборниот молк. 

 
Член 24 

За време на изборната кампања, како и во периодот 
на изборниот молк, јавните гласила не смеат да емиту-
ваат платени огласи и реклами на државните органи 
чија цел е промовирање на нивните резултати и актив-
ности во функција на изборната кампања.  

 
Изборен молк 

 
Член 25 

За време на изборниот молк, кој во првиот круг за-
почнува на 12 март во 00,00 часот, а завршува на 13 
март во 19,00 часот, престануваат сите облици на меди-
умско претставување на кандидатите.  
При известувањето во деновите на изборниот молк, 

медиумите не смеат да  емитуваат информации, изјави, 
соопштенија на кандидати, политичари, политички пар-
тии, организатори на изборна кампања и изборни штабо-
ви, како и други облици на известување што се, отворе-
но или прикриено, во функција на изборната кампања и 
што можат да влијаат врз одлуката на избирачите.  
Објавување на резултати од испитувања на јавно 

мислење.  
Член 26 

Јавните гласила при објавувањето на резултатите 
од испитувања на јавното мислење се должни да обез-
бедат доволно информации врз основа на кои јавноста 
ќе може да направи процена за веродостојноста на ис-
питувањето, а посебно: 

- да ја наведе политичката партија или друга орга-
низација или лице кое го нарачало и платила испитува-
њето; 

- да го наведат името на институцијата што го извр-
шила истражувањето и применетата методологија; 

- да дадат показатели за големината и структурата на 
примерокот и границите на грешка на испитувањето и 

- да го наведат датумот, односно периодот во кој е 
спроведено истражувањето. 

 
Член 27 

Резултатите од испитувањата на јавното мислење се 
објавуваат заклучно со 7 март 2005 година.  
Резултатите од испитувањата на јавното мислење 

што се спроведуваат на самиот ден на изборите (13 
март) не смеат да се објавуваат пред 19,00 часот, од-
носно пред затворањето  на избирачките места. 

 
Член 28 

Јавните гласила не смеат да објавуваат резултати од 
други ненаучни и нерепрезентативни сондирања на јав-
ното мислење како што се: гласање на гледачи, слуша-
тели или читатели преку телефон (телевоутинг), анкети 
спроведени на Интернет, анкети спроведени врз нере-
презентативен примерок и со сугестивни прашања.  

Право на одговор и исправка 
 

Член 29 
Доколку во некој од облиците на медиумско прет-

ставување се изнесени неточни информации за канди-
дат, односно организатор на изборна кампања, јавното 
гласило е должно да му овозможи на кандидатот, од-
носно на организаторот на изборна кампања право на 
одговор или исправка.  
Барањето за одговор или исправка може да се под-

несе во рок од три дена од објавувањето на информа-
цијата.  
Одговорот или исправката треба да се ограничат са-

мо на демантирање на неточните податоци или инфор-
мации и да бидат приближно со иста должина како и 
изворно објавената информација.  
Јавните гласила се должни одговорот или исправка-

та да го објават во најкус можен рок, а најдоцна 24 часа 
по добивањето на одговорот или исправката. Перио-
дичните печатени медиуми се должни одговорот или 
исправката да ги објават во првото наредно издание.  
Одговорот или исправката се објавуваат во приб-

лижно ист временски термин, во иста или слична еми-
сија, односно на истата страница на јавното гласило. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 30 

Јавните гласила се должни во рок од три дена по вле-
гувањето во сила на оваа одлука да ги објават сопстве-
ните правила за рамноправно медиумско претставување 
и ценовниците за платеното политичко рекламирање.  
Електронските медиуми  се должни правилата и це-

новниците да му ги достават на Советот за радиодифу-
зија веднаш по објавувањето. 

 
Член 31 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-317/1                             Претседател 

24 јануари 2005 година      на Собранието на Република 
      Скопје                                   Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
66. 
Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 20 од Деловникот на Собрание-
то на Република Македонија и Одлуката за утврдување 
на бројот на потпретседателите на Собранието на Ре-
публика Македонија, Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24 јануари 2005 годи-
на, онесе д

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За потпретседател на Собранието на Република 

македонија се избира Г`зим Острени, пратеник во Со-
бранието на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУ

                                        
БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

       Бр. 07- 341/1                            Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                 Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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67. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38  од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24 јануари 2005 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА  

1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, се разрешува Љубинка Муратов-
ска-Маркова, поради исполнување услови за старосна 
пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07- 340/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
68. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 38  од Законот за судовите 
("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА  

1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, се разрешува проф. д-р. Симеон 
Гелевски, по негово барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07- 342/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
69. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судовите 
("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ  

НА ОСНОВНИОТ СУД - СТРУМИЦА  
1. Од функцијата претседател на Основниот суд - 

Струмица, се разрешува Ѓорѓи Маневски, по негово ба-
рање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07- 339/1                             Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                 Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

70. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24 јануари 2005 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  
ВО АПЕЛАЦИОНИОТ СУД - СКОПЈЕ 

 
I. За судии поротници во Апелациониот суд - Скоп-

је се избрани: 
1. Драгица Терзиќ Крстевска, 
2. Недред Зекир, 
3. Александар Георгиевски, 
4. Сузана Додевска, 
5. Круне Величковски, 
6. Петко Дренковски, 
7. Тодор Досев, 
8. Акиф Дуракоски, 
9. Јане Петровски, 
10. Лилјана Гочкова, 
11. Васка Малиновска, 
12. Методи Поповски, 
13. Стоје Арсовски, 
14. Марија Живановиќ, 
15. Верица Трајкова, 
16. Милорад Миновски, 
17. Беџет Беџети. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

         Бр. 07- 320/1                           Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                  Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
71. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24 јануари 2005 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  
ВО АПЕЛАЦИОНИОТ СУД - ШТИП  

I. За судии поротници во Апелациониот суд - Штип 
се избрани: 

1. Зорица Дејанова, 
2. Марија Гацова, 
3. Александар Илиевски, 
4. Сузана Миланова, 
5. Драгица Јорданова, 
6. Борче Гигов, 
7. Сашко Милев, 
8. Сашко Балабанов, 
9. Бистра Василева, 
10. Маца Василева, 
11. Даниела Минова, 
12. Фаик Јамаковски, 
13. Горан Стојанов, 
14. Благородна Митева, 
15. Тодорка Стојановска, 
16. Билјана Станковска, 
17. Влатко Пејков, 
18. Митко Тодосиев, 
19. Снежана Трендафилова, 
20. Тони Каменаров, 
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21. Мики Николов, 
22. Весна Коцева, 
23. Мијалче Василев, 
24. Татјана Велковиќ, 
25. Дивна Малинова. 

 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
       Бр. 07- 321/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
72. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24 јануари 2005 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИОТ  

СУД - БЕРОВО  
I. За судии поротници во Основниот суд - Берово се 

избрани: 
1. Весна Фурнаџиска, 
2. Зорка Мановска, 
3. Васе Аврамски, 
4. Перса Дучевска, 
5. Биљана Мешиќ 
6. Драгица Брндевска, 
7. Трајче Ефремов, 
8. Ѓорѓи Умленски, 
9. Верица Фурнаџиска, 
10. Митко Илиовски, 
11. Никола Шахпаски, 
12. Глигор Стамболиски, 
13. Јован Дупкарски, 
14. Виолета Сивевска, 
15. Павлина Механџиска, 
16. Љубинка Димитровска, 
17. Здравка Поповска, 
18. Живка Буровска, 
19. Емилија Марковска, 
20. Љупка Марковска, 
21. Дејан Брзаковски, 
22. Соња Симоновска, 
23. Ивица Кускинска, 
24. Спасија Кофчегарска, 
25. Александар Мирчовски, 
26. Јован Козовски, 
27. Столе Тодоровски, 
28. Розмарина Капушевска, 
29. Стојан Стојменов, 
30. Стојан Предарски, 
31. Љупка Дупкарска, 
32. Снежана Пуловска, 
33. Маја Рашковска, 
34. Стојан Пачемски, 
35. Елизабета Мустракинска, 
36. Славица Черговска.  

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
а Македонија". к

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07- 322/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

73. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 
64/2003), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИОТ  
СУД - БИТОЛА  

I. За судии поротници во Основниот суд - Битола се 
избрани: 

1. Трајанка Струмениковска, 
2. Виолета Стерјовска, 
3. Татјана Талева, 
4. Весна Петровска, 
5. Марина Совревска, 
6. Трајко Дериволски, 
7. Елица Трпеновска, 
8. Никола Баљари, 
9. Марица Ристевска, 
10. Лилјана Јончевска, 
11. Мери Мирчевска Миревска, 
12. Благој Наумовски, 
13. Живко Христовски, 
14. Невенка Јосифовска, 
15. Зорица Ѓоргиева, 
16. Фанула Нака, 
17. Марга Прчкова, 
18. Кире Крстевски, 
19. Раде Јошевски, 
20. Васил Димевски, 
21. Мустафа Рифатовски, 
22. Стеван Стевановски, 
23. Марија Марковска, 
24. Марика Лозановска, 
25. Драгица Зуберовска, 
26. Атанас Чурлиновски, 
27. Билјана Стојановска, 
28. Спиро Ѓоревски, 
29. Катерина Христова, 
30. Михајло Поповски, 
31. Гордана Талевска, 
32. Татјана Талевска, 
33. Каравила Најдовска, 
34. Борис Алтипармаков, 
35. Марија Ристевска, 
36. Лилјана Чаловска, 
37. Весна Тодоровска Алачкоска, 
38. Менче Стојчевска, 
39. Соња Н. Јовановска, 
40. Јонче Веловски, 
41. Валентина Чалдарова, 
42. Кирил Наумовски, 
43. Виолета Чагорска, 
44. Анастасија Кирковска, 
45. Оливера Ивановска, 
46. Велјанка Поповска, 
47. Блаже Дошлаковски, 
48. Љупчо Митревски, 
49. Руждија Сулејмановски, 
50. Нада Паскова, 
51. Блага Ѓоргоска, 
52. Билјана Ѓоргиевска, 
53. Ирена Талевска, 
54. Горица Ристева, 
55. Велика Костовска, 
56. Весна Чунковска, 
57. Мимоза Алушовска, 
58. Весна Манивиловска, 
59. Лилјана Јурукова, 
60. Славе Котевски, 
61. Лилјана Ивановска, 
62. Милка Силјановска, 
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63. Соња Ристовска, 
64. Зоран Крстановски, 
65. Божидар Богоев, 
66. Јосиф Чаловски, 
67. Никола Спасовски, 
68. Мирјана Карабеговиќ 
69. Методија Василевски, 
70. Александар Николовски, 
71. Михајло Трампевски, 
72. Костадинка Шкипова, 
73. Лилјана Кузмановска, 
74. Паце Ѓоргиевска, 
75. Кирил Бошковски, 
76. Милена Илиоска, 
77. Васко Крајчевски, 
78. Петар Алексовски, 
79. Александар Трајковски, 
80. Славка Дранговска, 
81. Виолета Ласовска, 
82. Трајанка Давидова, 
83. Горица Мрнзевска, 
84. Лепосава Христова, 
85. Сузана Коневска, 
86. Кирил Чкоровски, 
87. Владо Илиевски, 
88. Атанас Геровски, 
89. Душко Ангеловски, 
90. Коста Костовски, 
91. Миливој Димитровски, 
92. Златко Совревски, 
93. Владе Милевски, 
94. Милица Илиевска, 
95. Душко Струмениковски, 
96. Цане Стојковски  

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
а Македонија". к

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

       Бр. 07- 323/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
74. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24 јануари 2005 година,  
донесе  

О  Д  Л  У  К  А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИОТ  

СУД - ВИНИЦА 
 
I. За судии поротници во Основниот суд - Виница 

се избрани: 
1. Елена Ристова, 
2.  Стојан Илиев, 
3. Драгица Данева Стојковска, 
4. Лила Мирчева, 
5. Тодор Мирчев, 
6. Тања Петрова, 
7. Ванчо Арсов, 
8. Елена Илиева, 
9. Билјана Ристова, 
10. Сафетка Плунцевиќ, 
11. Санде Гугушевски, 
12. Славица Танева, 
13. Марјан Танев, 
14. Трајче Николов, 
15. Елизабета Стојчева, 
16. Симо Петров, 
17. Лазар Лазаров, 

18. Лазар Мицов, 
19. Санте Стоименов, 
20. Милица Митевска, 
21. Гоце Георгиев, 
22. Достена Терзиска, 
23. Јулија Манасиева, 
24. Оливера Спасова, 
25. Валентина Пешова, 
26. Нада Органџиска, 
27. Марика Куновска, 
28. Билјана Анакиева Тошева, 
29. Јулија Данева, 
30. Тања Јованова, 
31. Сашко Милев, 
32. Верица Филиповска, 
33. Дивна Апостолова, 
34. Лујза Ѓорѓиева, 
35. Ацо Анастасов, 
36. Љубомир Иванов, 
37. Марија Ампова, 
38. Здравка Царева, 
39. Ташко Костов, 
40. Герасим Димитров, 
41. Демирша Исмаилов, 
42. Миле Јанковски, 
43. Борчо Радински, 
44. Благој Филипов, 
45. Демир Адемов, 
46. Алија Адемов, 
47. Милка Стефанова, 
48. Јордан Стојанов, 
49. Петрунка Илиева, 
50. Гордана Василева, 
51. Невенка Дончева, 
52. Дафина Стојкова, 
53. Радмила Манчевска, 
54. Методи Христов,  
55. Јорданка Коцева.  

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
       
        Бр. 07- 324/1                            Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
75. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИОТ  
СУД - КАВАДАРЦИ  

I. За судии поротници во Основниот суд - Кавадар-
ци се избрани: 

1. Јован Мркев, 
2. Ефремчо Николов,  
3. Драгица Илчева,  
4. Александра Ставрова, 
5. Ристо Стефановски, 
6. Розалија Ризова, 
7. Светлана Димова,  
8. Елизабета Бокшова, 
9. Илинка Стефанова, 
10. Јоана Коцева, 
11. Никола Бањански,  
12. Силвана Грозданова,  
13. Атанас Илиев,  
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14. Ленча Богева,  
15. Адријана Каровска  
16. Дијана Чејкова,  
17. Маја Китанова,  
18. Маја Гурева,  
19. Љупо Николов,  
20. Валентина Попова,  
21. Нада Маринковиќ,  
22. Илија Милков,  
23. Весна Филипова,  
24. Марјан Петров,  
25. Босилка Петрова,  
26. Лазар Василевски,  
27. Душан Јосифов,  
28. Јован Костов,  
29. Сузана Сотирова,  
30. Јулијана Туриманџова,  
31. Нада Сирмевска, 
32. Николина Димитрова,  
33. Љупчо Камчев,  
34. Фердинанд Чејков, 
35. Соња Станоева,  
36. Ката Андонова,  
37. Далибор Балевски,  
38. Драган Иванов,  
39. Билјана Ташева,  
40. Љубица Китева,  
41. Снежана Најдоска,  
42. Мирјанка Митреска,  
43. Даница Уневска,  
44. Орданчо Илиев,  
45. Анета Димова,  
46. Василие Кркулев,  
47. Николина Шумановска,  
48. Дончо Крстев,  
49. Лена Станкова,  
50. Даница Николовска,  
51. Ризо Ризов,  
52. Ристо Трновски,  
53. Бранко Ташев,  
54. Ѓорѓи Павлов,  
55. Добри Димов,  
56. Снежана Стоиљковиќ, 
57. Владимир Маневски,  
58. Драгица Павловиќ,  
59. Лилјана Петрова,  
60. Александра Ристова  
61. Александар Лазов,  
62. Блажо Илов, 
63. Никола Митков,  
64. Менча Мукаетова, 
65. Глигоринка Петреска,  
66. Снежана Мешкова,  
67. Дане Синадиновски,  
68. Талијанка Митрева,  
69. Блага Дамјанова,  
70. Весна Димовска,  
71. Билјана Апостоловска,  
72. Јадранка Крпачова,  
73. Велика Младенова,  
74. Јованка Митрева,  
75. Павлинка Недева,  
76. Зора Мешкова,  
77. Јагода Нацева,  
78. Ангелина Миткова,  
79. Марина Петрова,  
80. Мануела Лазова,  
81. Никола Тасев,  
82. Анета Карадакова,  
83. Влатко Јосифов,  
84. Ана Кочовска,  
85. Тошко Калешков,  
86. Благоја Петровски,  
87. Софка Ничкова,  

88. Весна Чејкова,  
89. Даница Василева,  
90. Ружа Трипунова,  
91. Маја Јаневска,  
92. Мирјана Најдовска,  
93. Елизабета Атанасова,  
94. Јордан Стојанов,  
95. Павлинка Мишева,  
96. Јасминка Лазарова,  
97. Соња Виденовиќ,  
98. Сашко Марков,  
99. Васка Стоева,  
100. Менка Танчева,  
101. Анета Лазарова,  
102. Христина Милачевска,  
103. Маре Павлова,  
104. Милица Иваноска 
105. Драган Гочевски,  
106. Сијка Мицова,  
107. Сијка Наунова,  
108. Лазар Галев,  
109. Цветанка Калешкоска,  
110. Марика Дичова,  
111. Маричка Стојанова,  
112. Ќире Колев,  
113. Коло Митревски,  
114. Каранфилка Манева,  
115. Виолета Чулева,  
116. Бернард Мицајков,  
117. Лазар Станков,  
118. Весна Соколова,  
1 19. Марија Манчева.  
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

       Бр. 07- 325/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
76. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на  24 јануари  2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИОТ  
СУД - КОЧАНИ  

I. За судии поротници во Основниот суд - Кочани 
се избрани: 

1. Виолета Цветанова, 
2. Ѓорѓи Демирџиев, 
3. Бранко Дончев, 
4. Фимка Андонова, 
5. Рајна Пешовска Јакимова, 
6. Љубомир Постолов, 
7. Киро Стојанов, 
8. Борис Миладинов, 
9. Катерина Манчева, 
10. Лефтерка Зашева, 
11. Гордана Панова, 
12. Далиборка Милосјова, 
13. Емилија Митева, 
14. Игорчо Точев, 
15. Павлина Јорданова, 
16. Јасмина Костадинова, 
17. Анета Божинова, 
18. Донче Ефтимов, 
19. Вера Стојанова, 
20. Марија Јорданова, 
21. Адријана Арсова, 
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22. Катица Тасева, 
23. Душко Митев, 
24. Тина Петрова, 
25. Тони Димитров, 
26. Александар Јосифов 
27. Бранислава Богдановска, 
28. Трајчо Јовановски, 
29. Надежда Георгиева, 
30. Михаил Јевремов, 
31. Верка Стоименова, 
32. Александар Петров, 
33. Виолета Дојчинова, 
34. Ибраим Амедов, 
35. Владимир Георгиев, 
36. Цвета Георгиева, 
37. Марика Коцева, 
38. Радованка Васиќ-Миовска, 
39. Анетка Веселинова, 
40. Моника Петрова, 
41. Марија Танасковиќ, 
42. Славчо Ивановски, 
43. Татјана Ампова, 
44. Снежана Галачева-Лукиќ, 
45. Роланд Јорданов, 
46. Нада Зашева, 
47. Благој Јанев, 
48. Евица Андова, 
49. Анета Велинова, 
50. Благица Ангелова, 
51. Суза Трајановска, 
52. Фракшина Стоилова, 
53. Тања Ангелова, 
54. Јордан Тренчев, 
55. Кирил Чуревски, 
56. Димитар Давитков, 
57. Блаже Димитров, 
58. Весна Личкова, 
59. Зоранчо Галевски, 
60. Јовица Тасов, 
61. Божин Цековски, 
62. Лидија Вучкова, 
63. Весна Богатинова, 
64. Елена Ристова, 
65. Зорица Димитрова, 
66. Љубица Филипова, 
67. Јасмина Иванова, 
68. Ката Јованова, 
69. Магдалена Георгиева, 
70. Ленче Филипова, 
71. Маја Мишова, 
72. Соња Серафимова, 
73. Ванчо Паунов, 
74. Рената Манова, 
75. Жаклина Јорданова, 
76. Живка Коцева, 
77. Шафи Мустафов, 
78. Киро Бумбаровски, 
79. Јусеанд Рашидов, 
80. Јорданка Петрова, 
81. Перица Митев, 
82. Благица Ампова-Лазарова,  
83. Илија Захариев, 
84. Николина Ефтимова, 
85. Билјана Величкова, 
86. Весна Маркова, 
87. Ленче Грозданова, 
88. Анета Анчева, 
89. Зоран Ангелов, 
90. Наталија Манасиева, 
91. Панче Стојчев, 
92. Величка Гогова, 
93. Марија Стојанова, 
94. Маја Ристова, 
95. Стојанка Стојанова, 

96. Тања Јосифова, 
97. Христијан Ивановски,  
98. Тања Јованова. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

       Бр. 07- 326/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
77. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24 јануари 2005 година,  
донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИОТ  
СУД - КРАТОВО 

 
I. За судии поротници во Основниот суд - Кратово 

се избрани: 
1. Стевче Ангеливски, 
2. Павле Арсовски, 
3. Ружа Антевска, 
4. Трајчо Божинов, 
5. Лидија Додевска, 
6. Драган Додевски, 
7. Билјана Димовска, 
8. Александра Јаневска, 
9. Роза Јованова, 
10. Милка Коцевска, 
11. Павле Лазаревски, 
12. Станка Митевска, 
13. Валентина Маркова, 
14. Ленка Митковска, 
15. Христина Митевска, 
16. Јорданка Митевска, 
17. Југослав Николовски, 
18. Светлана Павловска, 
19. Воислав Славковски, 
20. Ласте Тренчевски, 
21. Јасмина Тасева, 
22. Ѓурга Фимчева, 
23. Христина Христова, 
24. Раде Цветанов. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
а Македонија". к 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

       Бр. 07- 327/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                  Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
78. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003) Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИОТ  
СУД - КРИВА ПАЛАНКА  

I. За судии поротници во Основниот суд - Крива 
Паланка се избрани: 

1. Стојне Дејановски, 
2. Радован Лековски, 
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3. Блажа Тодоровски, 
4. Јованче Симоновски, 
5. Николетка Симуновска, 
6. Стојанче Младеновски, 
7. Станоја Јанкулов, 
8. Нада Додевска, 
9. Богомир Смиљков, 
10. Боре Тодоровски, 
11. Валентина Цветановска, 
12. Станко Цветковски, 
13. Веселин Стојановски, 
14. Атина Јовановска-Величковска, 
15. Сунчица Николовска, 
16. Анита Александрова, 
17. Даниела Младеновска, 
18. Снежана Јакимовска, 
19. Игор Додевски, 
20. Моника Митровска, 
21. Сашко Стоевски, 
22. Емилија Стоименовска, 
23. Валентина Николовска, 
24. Фиданка Митевска, 
25. Драгица Стојановска, 
26. Суза Пешовска, 
27. Славица Стоименовска, 
28. Драги Пејчиновски, 
29. Софија Николовска, 
30. Жаклина Павловска, 
31. Станојко Стојановски, 
32. Јосип Алексовски, 
33. Глигор Митовски,  
34. Билјана  Ѓорѓиевска, 
35. Александра Велиновска, 
36. Жаклина Христовска, 
37. Добри Митовски, 
38. Весна Митревска, 
39. Цветанка Стојмировска, 
40. Јаков Тодорче, 
41. Лилјана Стојановска, 
42. Христина Ристовска, 
43. Марина Стојчевска, 
44. Снежана Цветановска, 
45. Јашко Илиевски, 
46. Дејан Стојановски, 
47. Благое Додевски, 
48. Кире Дејановски,  
49. Весна Стаменковска, 
50. Сашо Илиевски. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07- 328/1                             Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                  Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
79. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јануари 2005 година,  донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИОТ  
СУД - НЕГОТИНО 

 
I. За судии поротници во Основниот суд - Неготино 

се избрани: 
1. Блажо Станоев, 
2. Перо Димовски, 
3. Трајан Дилберов, 

4. Благој Николов, 
5. Славица Стефанова, 
6. Ќиро Делов, 
7. Слободанка  Василева- Димовска, 
8. Доно Василев, 
9. Бранимирка Петрова, 
10. Станка Петровска, 
11. Татјана Петрова, 
12. Менче Медова, 
13. Спасо Вељанов, 
14. Љубица Волчева, 
15. Душан Тефов, 
16. Трајчо Тодоров, 
17. Миле Стојанов, 
18. Ристо Делов. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07- 329/1                             Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                  Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
80. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003) Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИОТ  
СУД - РЕСЕН  

I. За судии поротници во Основниот суд - Ресен се 
избрани: 

1. Димче Чакаровски, 
2. Даница Краљевска, 
3. Кујтим Љамковски, 
4. Тања Крстановска, 
5. Нелифер Алчевска, 
6. Нада Шљахова, 
7. Соња Наумовска, 
8. Фљорие Шерифи, 
9. Валентина Бекири, 
10. Весна Рунчевска, 
11. Јованчо Лазаревски, 
12. Наумче Чоневски, 
13. Александра Цуцевска, 
14. Мери Трајковска, 
15. Ратко Ночевски, 
16. Муџаил Шериф, 
17. Месер Демир, 
18. Драган Софрониевски, 
19. Симеон Чуруковски, 
20. Кирил Митрински, 
21. Слободанка Доновска, 
22. Јордан Балаловски, 
23. Димитар Кунгуловски, 
24. Нане Ѓорѓиевски, 
25. Милица Петровиќ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07- 330/1                             Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                  Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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81. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јануари 2005 година,  донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА ПОРОТНИК ВО ОСНОВНИОТ  
СУД - РАДОВИШ 

 
I. За судија поротник во Основниот суд - Радовиш е 

избран Кирил Тунџев. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07- 331/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
          Скопје                                     Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
82. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИОТ  
СУД - СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
I. За судии поротници во Основниот суд - Свети 

Николе се избрани: 
1. Ристе Панов,  
2. Жаклина Јорданова, 
3. Душан Давитков, 
4. Валентина Арсова,  
5. Борче Серафимовски, 
6. Сашка Ташева,  
7. Кире Колев,  
8. Ленче Вучева,  
9. Богданка Велкова,  
10. Марија Стоилева,  
11. Слободан Стојанов,  
12. Дејан Гичев, 
13. Милка Пашовска,  
14. Елена Богатинова,,  
15. Тања Горгиевска,  
16. Александра Ангеловска,  
17. Гордана Јакимовска,  
18. Наталија Златева,  
19. Даница Зафирова,  
20. Валентина Митева,  
21. Анѓел Андроников,  
22. Павле Нацев,  
23. Влатко Цветановски,  
24. Бранкица Ѓорѓиевска,  
25. Весна Анчева,  
26. Валентина Спасова,  
27. Фросина Мишева,  
28. Јулијана Наумова, 
29. Деспина Стојанова,  
30. Драгица Апостолова, 
31. Ќире Атанасов,  
32. Мите Спасов,  
33. Марјан Станојковски,  
34. Павлина Јовановска,  
35. Тони Петров,  
36. Стојка Пешевска,  
37. Панче Јорданов,  
38. Веса Лазаревска,  

39. Тони Спасевски,  
40. Јорданче Ѓорѓиевски,  
41. Олгица Нацева, 
42. Убавка Ѓошева,  
43. Руса Миланова,  
44. Даниела Панева,  
45. Радмила Сандева, 
46. Санде Јованов,  
47. Фетка Ефремова,  
48. Невенка Славева,  
49. Шекерина Костадинова,  
50. Ванчо Славев,  
51. Соња Блажева,  
52. Станка Ѓорѓиева,  
53. Татјана Арсева,  
54. Живко Бошков,  
55. Слаѓана Лазарова,  
56. Благица Трајчева 
57. Руса Бошкова,  
58. Елизабета Стојкова  
59. Билјана Андушова,  
60. Слаѓана Димова,  
61. Загорка Воиновска,  
62. Спасија Митева,  
63. Зорица Донева,  
64. Марјан Зафиров, 
65. Ташко Николов. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07- 332/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
          Скопје                                     Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
83. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 227 од Деловникот на Собрани-
ето на Република Македонија и член 3 од Одлуката за 
основање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународна соработка на Собрани-
ето на Република Македонија  ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 85/2002), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 јану-
ари 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНО-
ТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА (ПС СЕ) 

 
I. Во Одлуката за избор на шеф, членови и замени-

ци на членовите на Делегацијата на Собранието на Ре-
публика Македонија во Парламентарното собрание на 
Советот на Европа (ПС СЕ) ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 92/2002), во точката I под б) 
за членови на Делегацијата: под 1 наместо "Теута Ари-
фи" треба да стои "Рафис Алити" и под 2 наместо "Сто-
јан Андов" треба да стои "Зоран Крстевски". 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07-345/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
          Скопје                                     Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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84. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Републи-

ка Македонија  и член 114 став 1, а во врска со членот 
116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 јануари  2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" број 
92/2002, 98/2002, 37/2003, 39/2003, 68/2003, 2/2004, 
4/2004, 6/2004, 33/2004, 38/2004, 44/2004, 74/2004 и 
88/2004) во точката: 

"4) Комисија за политички систем и односи меѓу за-
едниците под а) за претседател, наместо "Зоран Шапу-
риќ" треба да стои "Роза Топузова-Каревска" и под б) 
за заменик на претседателот, наместо "Роза Топузова-
Каревска" треба да стои "Соња Лепиткова"." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУ

                                        
БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

       Бр. 07- 338/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
85. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Републи-

ка Македонија  и член 114 став 1, а во врска со членот 
116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 60/2002), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 
НА ОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  С 

1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 
претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за прашања на изборите и именувањата на Собрани-
ето на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 78/2002, 92/2002 и 2/2004) 
во точката I под в) за членови, наместо "Зоран Шапу-
риќ" треба да стои "Соња Лепиткова". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУ

                                        
БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

       Бр. 07- 337/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
86. 
Врз основа на член 55 став 2 од Законот за здрав-

ственото осигурување ("Службен весник на Република 
Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 104/2000, 
30/2001, 50/2001, 11/2002 и 31/2003), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 јану-
ари  2005 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  

I. За членови на Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија се именуваат: 

- претставници на осигурениците: 
1) проф. д-р Софија Тодорова, професор на Правни-

от факултет, 
2) д-р Стојан Ковачевски, лекар - специјалист ин-

тернист, 
3) проф. д-р Магдалена Антова-Велевска, лекар 

специјалист, 
4) д-р Никола Стојановски, пензионер, 
5) д-р Имер Имери, лекар од с.Чегране  и 
6) Насер Бајрами, дип. правник, секретар во општи-

на Шипковица. 
- претставници од работодавците: 
1) Пере Темелковски, сопственик на приватна фир-

ма од Велес   и 
2) Андреја Зафировиќ, сопственик на приватна фир-

ма од Скопје. 
- претставници од здравствените установи на пред-

лог на коморите од областа на здравството: 
1) Никола Силјановски, директор на Клиниката за 

хематологија при Клиничкиот центар во Скопје, 
2) проф. д-р Јулијана Ѓоргова, секретар на Стомато-

лошката комора на Македонија   и 
3) м-р Катерина Кавраковска, Здравствен дом Скопје. 
- претставник од Министерството за здравство: 
д-р Виолета Малинска-Петрушевска,државен совет-

ник во Министерството за здравство   и 
 - претставник од Министерството за финансии: 
Милаим Адеми, државен секретар во Министерс-

твото за финансии. 
II. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
       Бр. 07- 336/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
87. 
Врз основа на член 393 од Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија"  број 14/98, 38/2002 и 38/2004), Со-
бранието на Република Македонија. на седницата одр-
жана на 24 јануари 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ  НА  ПАТИШТАТА  

1. Во Одлуката за именување на претседател, пот-
претседател и членови на Републичкиот совет за без-
бедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник 
на Република Македонија" број 12/2003), во точката 1 
под ц)  за членови наместо "Наџи Џелили" да стои 
"Шабан Амети". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".  

СОБРАНИЕ НА РЕПУ                                        БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
       Бр. 07- 335/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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88. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на судиите во апелационите судови 
("Службен весник на Република Македонија" број 
53/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ  
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД - СКОПЈЕ  

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на двајца судии на Апелациониот 
суд - Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над девет години), пријавите со потребните документи 
да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во 
"Службен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весниците "Нова Македо-
нија", "Утрински весник" и "Македонија денес". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07- 344/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
89. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на судиите во основните судови 
("Службен весник на Република Македонија" број 
6/96), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24 јануари 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВ-
НИТЕ СУДОВИ ВО ДЕБАР, КОЧАНИ,  РАДОВИШ,  

СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ, СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
И СТРУМИЦА  

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на:  

- еден судија на Основниот суд - Дебар, 
- еден судија на Основниот суд - Кочани, 
- еден судија на Основниот суд - Радовиш, 
- еден судија на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
- еден судија на Основниот суд Скопје II - Скопје и 
- еден судија на Основниот суд - Струмица. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Служ-
бен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весниците "Нова Македо-
ниј ", "Утрински весник" и "Македонија денес". а

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
       Бр. 07- 343/1                              Претседател 
24 јануари  2005 година     на Собранието на Република 
            Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
90. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02) и 
член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА ТД 
�ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ� АД СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ  ГАЛАБОВЕЦ-НОВИ ПРИСАД  

ПРИЛЕПСКО  
1. На ТД �ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ� АД Скопје се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина мермер на локалитетот Галабовец-Нови Присад-
Прилепско со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
как  е дадено во табелава, и тоа: о

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-Y 
Т-1 4.586.000,00 7.550.000,00 
Т-2 4.585.853,00 7.550.000,00 
Т-3 4.585.860,00 7.550.018,00 
Т-4 4.585.830,00 7.550.035,00 
Т-5 4.585.800,00 7.550.015,00 
Т-6 4.585.783,00 7.550.032,00 
Т-7 4.585.791,00 7.549.909,00 
Т-8 4.585.865,00 7.549.674,00 
Т-9 4.586.350,00 7.549.200,00 
Т-10 4.586.500,00 7.549.500,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,254 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 конце-
сија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука, ЈП 
�Македонски шуми� треба благовремено да изврши се-
ча на шумата, а истовремено ТД �ЛАРИН МРАМОР 
КОМПАНИ� АД Скопје треба да изврши пошумување на 
соодветна површина кој ќе ја определи ЈП �Македон-
ски шуми�. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

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



28 јануари 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 6 - Стр. 23 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
Бр. 23-4520/1-04                 Претседател на Владата      

24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
             Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р.        

__________ 
91. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА 
�ОРТО МЕРМЕРИ� ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ ГАЛАБОВЕЦ � НОВИ 
ПРИСАД � ПРИЛЕПСКО  

1. На �ОРТО МЕРМЕРИ� ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина мермер на локалитетот Галабовец-Нови При-
сад � Прилепско со површина на концесиски простор 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нат  како е дадено во табелава и тоа: и 
Поле I 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

-X 
КООРДИНАТА 

-Y 
Т-1 4.585.783,00 7.550.032,00 
Т-2 4.585.785,00 7.550.067,00 
Т-3 4.585.825,00 7.550.100,00 
Т-4 4.585.890,00 7.550.110,00 
Т-5 4.585.927,00 7.550.100,00 
Т-6 4.586.000,00 7.550.130,00 
Т-7 4.586.040,00 7.550.184,00 
Т-8 4.586.072,00 7.550.322,00 
Т-9 4.586.067,00 7.550.392,00 
Т-10 4.585.968,00 7.550.590,00 
Т-11 4.585.928,00 7.550.680,00 
Т-12 4.585.800,00 7.550.795,00 
Т-13 4.585.700,00 7.550.775,00 
Т-14 4.585.755,00 7.550.560,00 

  Р= 0.16677 km2 
 
Поле II 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

-X 
КООРДИНАТА 

-Y 
Т-1 4.586.000,00 7.550.000,00 
Т-2 4.586.025,00 7.550.105,00 
Т-3 4.585.930,00 7.550.065,00 
Т-4 4.585.898,00 7.550.075,00 
Т-5 4.585.815,00 7.550.062,00 
Т-6 4.585.800,00 7.550.015,00 
Т-7 4.585.830,00 7.550.035,00 
Т-8 4.585.860,00 7.550.018,00 
Т-9 4.585.853,00 7.550.000,00 

  Р= 0.01378 km2  
Поле III 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

-X 
КООРДИНАТА    

-Y 
Т-1 4.586.095,00 7.550.410,00 
Т-2 4.586.200,00 7.550.850,00 
Т-3 4.585.845,00 7.550.800,00 
Т-4 4.585.958,00 7.550.695,00 

  Р= 0.06656 km2 
Површината на концесискиот простор на трите 

експлоатациони полиња од точка 1 на оваа одлука из-
несува Р=0,25 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. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП �Маке-
донски шуми� треба благовремено да изврши сеча на шу-
мата, а истовремено �ОРТО МЕРМЕРИ� ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, треба да изврши пошумување на соодветна 
површина кој ќе ја определи ЈП �Македонски шуми�. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

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

8.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
       Бр. 23-4500/1-04                Претседател на Владата      
24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
             Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
92. 
Врз основа на член 165, став 1, точка 3 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 13/01, 5/01, 50/01, 
85/03 и 50/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.01.2005 година, донесен 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА И СИСТЕМАТИЗА-
ЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И  ИН-
ВАЛИДСКОТО  ОСИГУРУВАЊЕ  НА АКЕДОНИЈА  

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за изменување и дополнување на Од-
луката за организација на работата и систематизација 
на работните места во Стручната служба на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, донесена од директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, под бр. 02-
164/1 од 13.01.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
Бр. 19-132/1                Претседател на Владата 

24 јануари 2005 година         на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
93. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските 

и одговорностите на органите на државната власт во пог-
лед на средствата во државна сопственост што тие ги ко-
ристат и располагаат (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр.61/02), Владата на Република Македонија, на 
сед ицата одржана на 24.01.2005 година, донесе н

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ 
И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН  МОТ  

Член 1 
Во Одлуката за престанување и давање на користе-

ње на недвижен имот (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 76/04), во членот 1, став 2 и во члено-
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вите 3 и 4 зборовите: �Министерство за култура� се за-
менуваат со зборовите: �Националната установа - Цен-
тар  култура - Битола�. за 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
акедонија�. М

 
     Бр.23-4411/1-04                   Претседател на Владата 
24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
94. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ ВО 
АПТЕКА - ДЕМИР ХИСАР  

Член 1 
Се продава удел од Аптека - Демир Хисар на ул. 

�Битолска� бб, која во постапката за приватизација се 
издвојува како дел од ЈЗУ Здравствен дом - Демир Хисар.  

Член 2 
Проценетата вредност на Аптека - Демир Хисар из-

несува 8.698 ЕУР. 
Член 3 

Дел од уделот во висина од 5% или 435 ЕУР од про-
ценетата вредност се отстапува бесплатно на вработе-
ните во јавната аптека кои тој статус го имале на денот 
на влегувањето во сила на Одлуката на Владата на Ре-
пуб ика Македонија бр. 23-3401/4 од 27.09.2004 година. л 

Член 4 
Дел од уделот во висина од 20% или 1.740 ЕУР да се 

пон ди за откуп на вработените под повластени услови. у 
Член 5 

Делот од уделот во висина од 75% или 6.523 ЕУР ќе 
се продава по пат на јавна берзанска аукција преку Ма-
кедонската берза со почетна продажна цена на уделот 
кој не може да биде пониска од неговата номинална 
вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза.  

Член 6 
Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 

во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија.  

Член 7 
Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-

лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
акедонија�. М 

         Бр.19-153/2                       Претседател на Владата 
24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

95. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ ВО 
АПТЕКА IV - �4-ТИ НОЕМВРИ� - БИТОЛА 

 
Член 1 

Се продава удел од Аптека IV - �4-ти Ноември� - 
Битола, на ул. �Ј.Јосифовски� бб, згр. Грозд, која во по-
стапката за приватизација се издвојува како дел од ЈЗУ 
Медицински центар �Д-р Трифун Пановски� - Битола. 

 
Член 2 

Проценетата вредност на Аптека IV - �4-ти Ноем-
ври� - Битола изнесува 227.763 ЕУР. 

 
Член 3 

Дел од уделот во висина од 5% или 11.388 ЕУР од 
проценетата вредност се отстапува бесплатно на вработе-
ните во јавната аптека кои тој статус го имале на денот на 
влегувањето во сила на Одлуката на Владата на Републи-
ка Македонија бр. 23-3401/13 од 27.09.2004 година. 

 
Член 4 

Дел од уделот во висина од 20% или 45.553 ЕУР да се 
понуди за откуп на вработените под повластени услови. 

 
Член 5 

Делот од уделот во висина од 75% или 170.822 ЕУР 
ќе се продава по пат на јавна берзанска аукција преку 
Македонската берза со почетна продажна цена на уде-
лот кој не може да биде пониска од неговата номинал-
на вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза. 

 
Член 6 

Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 
во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија. 

 
Член 7 

Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
         Бр.19-154/2                       Претседател на Владата 
24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

96. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ ВО 
ГРАДСКА АПТЕКА �ЦЕНТАР� - КУМАНОВО 

 
Член 1 

Се продава удел од Градска аптека �Центар� - Ку-
маново на ул. �Пл.Нова Југославија� бр.2, која во по-
стапката за приватизација се издвојува како дел од ЈЗУ 
Медицински центар �Куманово� - Куманово. 

 
Член 2 

Проценетата вредност на Градска аптека �Центар� - 
Куманово изнесува 271.708 ЕУР. 
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Член 3 
Дел од уделот во висина од 5% или 13.585 ЕУР од 

проценетата вредност се отстапува бесплатно на врабо-
тените во јавната аптека кои тој статус го имале на денот 
на влегувањето во сила на Одлуката на Владата на Ре-
публика Македонија бр. 23-3401/8 од 27.09.2004 година. 

 
Член 4 

Дел од уделот во висина од 20% или 54.342 ЕУР да 
се понуди за откуп на вработените под повластени ус-
лови. 

 
Член 5 

Делот од уделот во висина од 75% или 203.781 ЕУР 
ќе се продава по пат на јавна берзанска аукција преку 
Македонската берза со почетна продажна цена на уде-
лот кој не може да биде пониска од неговата номинал-
на вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза. 

 
Член 6 

Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 
во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија. 

 
Член 7 

Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
         Бр.19-155/2                       Претседател на Владата 
24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
97. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/90 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ ВО 
АПТЕКА  �СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ� - КРАТОВО 

 
Член 1 

Се продава удел од аптека �Свети Ѓорѓи Кратов-
ски� на ул. �Ѓуро Салај� бб, која во постапката за при-
ватизација се издвојува како дел од ЈЗУ Здравствен 
дом - Кратово. 

 
Член 2 

Проценетата вредност на Аптека �Свети Ѓорѓи Кра-
товски� - Кратово изнесува 41.733 ЕУР. 

 
Член 3 

Дел од уделот во висина од 5% или 2.087 ЕУР од про-
ценетата вредност се отстапува бесплатно на вработените 
во јавната аптека кои тој статус го имале на денот на вле-
гувањето во сила на Одлуката на Владата на Република 
Македонија бр. 23-3401/20 од 27.09.2004 година. 

 
Член 4 

Дел од уделот во висина од 20% или 8.346 ЕУР да 
се понуди за откуп на вработените под повластени ус-
лови. 

Член 5 
Делот од уделот во висина од 75% или 31.300 ЕУР 

ќе се продава по пат на јавна берзанска аукција преку 
Македонската берза со почетна продажна цена на уде-
лот кој не може да биде пониска од неговата номинал-
на вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза. 

 
Член 6 

Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 
во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија. 

 
Член 7 

Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 19-150/2                Претседател на Владата 

24 јануари 2005 година         на Република Македонија, 
       Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р.  

__________ 
98. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/90 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ 
ВО АПТЕКА  КРУШЕВО 

 
 

Член 1 
Се продава удел од Аптека - Крушево на ул. �Илин-

денска� бр. 13-а, која во постапката за приватизација се 
издвојува како дел од ЈЗУ Здравствен дом - Крушево. 

 
Член 2 

Проценетата вредност на Аптека - Крушево изнесу-
ва 31.534 ЕУР.  

Член 3 
Дел од уделот во висина од 5% или 1.577 ЕУР од 

проценетата вредност се отстапува бесплатно на врабо-
тените во јавната аптека кои тој статус го имале на денот 
на влегувањето во сила на Одлуката на Владата на Ре-
публика Македонија бр. 23-3401/6 од 27.09.2004 година. 

 
Член 4 

Дел од уделот во висина од 20% или 6.307 ЕУР да 
се понуди за откуп на вработените под повластени ус-
лов . и 

Член 5 
Делот од уделот во висина од 75% или 23.650 ЕУР 

ќе се продава по пат на јавна берзанска аукција преку 
Македонската берза со почетна продажна цена на уде-
лот кој не може да биде пониска од неговата номинал-
на вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза. 

 
Член 6 

Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 
во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија. 
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Член 7 
Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-

лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
 Бр. 19-152/2                Претседател на Владата 

24 јануари 2005 година         на Република Македонија, 
      Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

__________ 
99. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/90 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ 
ВО ГРАДСКА АПТЕКА - КРИВА ПАЛАНКА 
 

Член 1 
Се продава удел од Градска аптека - Крива Паланка 

на ул. �Маршал Тито� бб, која во постапката за привати-
зација се издвојува како дел од ЈЗУ Медицински центар 
�Академик Проф. д-р Димитар Арсов� - Крива Паланка. 

 
Член 2 

Проценетата вредност на Градска аптека - Крива 
Паланка изнесува 51.996 ЕУР. 

 
Член 3 

Дел од уделот во висина од 5% или 2.600 ЕУР од про-
ценетата вредност се отстапува бесплатно на вработените 
во јавната аптека кои тој статус го имале на денот на вле-
гувањето во сила на Одлуката на Владата на Република 
Македонија бр. 23-3401/11 од 27.09.2004 година. 

 
Член 4 

Дел од уделот во висина од 20% или 10.399 ЕУР да 
се понуди за откуп на вработените под повластени ус-
лов . и 

Член 5 
Делот од уделот во висина од 75% или 38.997 ЕУР 

ќе се продава по пат на јавна берзанска аукција преку 
Македонската берза со почетна продажна цена на уде-
лот кој не може да биде пониска од неговата номинал-
на вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза. 

 
Член 6 

Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 
во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија. 

 
Член 7 

Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 19-156/2               Претседател на Владата 

24 јануари 2005 година        на Република Македонија, 
      Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

100. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ ВО 
АПТЕКА �11-ТИ СЕПТЕМВРИ� - СТРУМИЦА  

Член 1 
Се продава удел од Аптека �11-ти Септември� - 

Струмица на ул. �Маршал Тито� бб, која во постапката 
за приватизација се издвојува како дел од ЈЗУ Меди-
цин ки центар - Струмица. с

 
Член 2 

Проценетата вредност на Аптека �11-ти Септем-
ври  - Струмица изнесува 111.781 ЕУР. �

 
Член 3 

Дел од уделот во висина од 5% или 5.589 ЕУР од про-
ценетата вредност се отстапува бесплатно на вработените 
во јавната аптека кои тој статус го имале на денот на вле-
гувањето во сила на Одлуката на Владата на Република 
Македонија бр. 23-3401/19 од 27.09.2004 година. 

 
Член 4 

Дел од уделот во висина од 20% или 22.356 ЕУР да се 
пон ди за откуп на вработените под повластени услови. у

 
Член 5 

Делот од уделот во висина од 75% или 83.836 ЕУР 
ќе се продава по пат на јавна берзанска аукција преку 
македонската берза со почетна продажна цена на уде-
лот кој не може да биде пониска од неговата номинал-
на вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза. 

 
Член 6 

Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 
во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија. 

 
Член 7 

Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 19-273/2                        Претседател на Владата  

24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
101. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ  
ВО АПТЕКА 3 - ШТИП 

 
Член 1 

Се продава удел од Аптека 3 - Штип на ул. �Јосиф 
Ковачев� бб, која во постапката за приватизација се 
издвојува како дел од ЈЗУ Медицински центар - Штип. 
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Член 2 
Проценетата вредност на Аптека  3 - Штип изнесу-

ва 222.172 ЕУР.  
Член 3 

Дел од уделот во висина од 5% или 11.109 ЕУР од 
проценетата вредност се отстапува бесплатно на вработе-
ните во јавната аптека кои тој статус го имале на денот на 
влегувањето во сила на Одлуката на Владата на Републи-
ка Македонија бр. 23-3401/18 од 27.09.2004 година. 

 
Член 4 

Дел од уделот во висина од 20% или 44.434 ЕУР да се 
понуди за откуп на вработените под повластени услови. 

 
Член 5 

Делот од уделот во висина од 75% или 166.629 ЕУР 
ќе се продава по пат на јавна берзанска аукција преку 
македонската берза со почетна продажна цена на уде-
лот кој не може да биде пониска од неговата номинал-
на вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза. 

 
Член 6 

Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 
во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија. 

 
Член 7 

Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 19-274/2                        Претседател на Владата  

24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
102. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ  
ВО АПТЕКА ПЛОШТАД �ИЛИНДЕН�  

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Се продава удел од Аптека Плоштад �Илинден� - 

Свети Николе, која во постапката за приватизација се 
издвојува како дел од ЈЗУ Здравствен дом �Примариус 
Д-р Ѓорѓи Гаврилски� - Свети Николе.  

 
Член 2 

Проценетата вредност на Аптека Плоштад �Илин-
ден  - Свети Николе изнесува 78.647 ЕУР. �

 
Член 3 

Дел од уделот во висина од 5% или 3.932 ЕУР од про-
ценетата вредност се отстапува бесплатно на вработените 
во јавната аптека кои тој статус го имале на денот на вле-
гувањето во сила на Одлуката на Владата на Република 
Македонија бр. 23-3401/7 од 27.09.2004 година. 

 
Член 4 

Дел од уделот во висина од 20% или 15.729 ЕУР да се 
понуди за откуп на вработените под повластени услови. 

Член 5 
Делот од уделот во висина од 75% или 58.729 ЕУР 

ќе се продава по пат на јавна берзанска аукција преку 
македонската берза со почетна продажна цена на уде-
лот кој не може да биде пониска од неговата номинал-
на вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза. 

 
Член 6 

Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 
во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија. 

 
Член 7 

Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 19-157/2                        Претседател на Владата  

24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
103. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ  
ВО АПТЕКА 1 - ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Се продава удел од Аптека 1 - Прилеп на ул. �Мо-
ша Пијаде� бб, која во постапката за приватизација се 
издвојува како дел од ЈЗУ Медицински центар - �Борка 
Талески� - Прилеп. 

 
Член 2 

Проценетата вредност на Аптека 1 - Прилеп изнесу-
ва 240.499 ЕУР. 

 
Член 3 

Дел од уделот во висина од 5% или 12.025 ЕУР од 
проценетата вредност се отстапува бесплатно на вработе-
ните во јавната аптека кои тој статус го имале на денот на 
влегувањето во сила на Одлуката на Владата на Републи-
ка Македонија бр. 23-3401/10 од 27.09.2004 година. 

 
Член 4 

Дел од уделот во висина од 20% или 48.100 ЕУР да се 
понуди за откуп на вработените под повластени услови. 

 
Член 5 

Делот од уделот во висина од 75% или 180.374 ЕУР 
ќе се продава по пат на јавна берзанска аукција преку 
македонската берза со почетна продажна цена на уде-
лот кој не може да биде пониска од неговата номинал-
на вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза. 

 
Член 6 

Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 
во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија. 
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Член 7 
Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-

лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 19-158/2                      Претседател на Владата  

24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
104. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со чле-
новите 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д и 200-ѓ од Зако-
нот за здравствена заштита (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 17/97 и 10/04), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА УДЕЛ  
ВО ГРАДСКА АПТЕКА - РАДОВИШ 

 
Член 1 

Се продава удел од Градска аптека - Радовиш на ул. 
�Маршал Тито� бб, која во постапката за приватизација се 
издвојува како дел од ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш. 

 
Член 2 

Проценетата вредност на Градска аптека - Радовиш 
изнесува 35.531 ЕУР. 

 
Член 3 

Дел од уделот во висина од 5% или 1.777 ЕУР од про-
ценетата вредност се отстапува бесплатно на вработените 
во јавната аптека кои тој статус го имале на денот на вле-
гувањето во сила на Одлуката на Владата на Република 
Македонија бр. 23-3401/22 од 27.09.2004 година. 

 
Член 4 

Дел од уделот во висина од 20% или 7.106 ЕУР да се 
понуди за откуп на вработените под повластени услови. 

 
Член 5 

Делот од уделот во висина од 75% или 26.648 ЕУР 
ќе се продава по пат на јавна берзанска аукција преку 
македонската берза со почетна продажна цена на уде-
лот кој не може да биде пониска од неговата номинал-
на вредност во согласност со процедурите за тргување 
определени од македонската берза. 

 
Член 6 

Плаќањето на уделот од член 4 и 5 од оваа одлука е 
во готово, со денари или хартии од вредност издадени 
од Република Македонија. 

 
Член 7 

Се задолжува директорот на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација да издаде налог за 
продажба на уделот од член 5 од оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 19-275/2                      Претседател на Владата  

24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

105. 
Врз основа на член 8, а во врска со член 7, став 1 од 

Законот за преобразба на Електростопанство на Маке-
донија, акционерско друштво за производство, пренос 
и дистрибуција на електрична енергија во државна 
сопственост (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 19/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.01.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИ-
ЈА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Приватизацијата на Електростопанство на Македо-
нија, акционерско друштво за производство, дистрибу-
ција и снабдување со електрична енергија во државна 
сопственост, Скопје (со скратено име АД ЕСМ, Скопје) 
да се изврши преку продажба на најмалку од 51% од 
акциите на АД ЕСМ, Скопје, на стратешки инвеститор. 

 
Член 2 

Продажбата на акциите од член 1 на оваа одлука да 
се и врши преку тендер со вклучена претквалификација. з

 
Член 3 

Тендерската постапка опфаќа:  
- поставување на тендерски правила; 
- подготовка на информатички меморандум; 
- подготовка на нацрт-купопродажен договор; 
- објава на тендерот; 
- подготовка на изјавата за интерес; 
- претквалификација; 
- организација и одржување на просторија за пода-

тоци; 
- длабинска проценка за инвеститорите; 
- проценка на вредноста на компанијата; 
- преговори за условите; 
- доставување на понуди; 
- оценување на понудите; 
- преговарање; 
- потпишување на документите; 
-
 
 затворање на трансакцијата. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 19-267/1                      Претседател на Владата  

26 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
106. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.01.2005 
год на, донесе и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 
НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА  

1. За членови и нивни заменици на Работната група 
за децентрализација, се именуваат: 
а) за членови: 
- Емил Кирјас, државен секретар во Министерство-

то за надворешни работи, 
- Соња Данова, раководител на Одделение во Ми-

нистерството за одбрана, 
- Весна Доревска, помошник на министерот за вна-

трешни работи, 
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- Виолета Атанасовска, помошник раководител на 
Сектор во Министерството за правда, 

- м-р Димитар Тодевски, државен советник во Ми-
нистерството за финансии, 

- Димитар Димитровски, раководител на Сектор во 
Министерството за економија, 

- Шериф Мемети, државен советник во Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 

- Ангелина Бачановиќ, раководител на Сектор во 
Министерството за здравство, 

- д-р Зоран Поповски, државен секретар во Мини-
стерството за образование и наука, 

- д-р Ацо Јаневски, државен секретар во Мини-
стерството за труд и социјална политика, 

- Елена Петкановска, раководител на Сектор во Ми-
нистерството за локална самоуправа, 

- Магдалена Диковска, раководител на Сектор во 
Министерството за култура, 

- Лилјана Поповиќ, раководител на Одделение во 
Министерството за транспорт и врски, 

- Линдита Шакири-Атанасова, државен секретар во 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, 

- Цветанка Кузмановска, експерт за информатичка 
технологија - Сектор за европска интеграција, 

- Наим Мемети, советник во Генералниот секрета-
ријат на Владата на Република Македонија - Сектор за 
имплементација на Рамковниот договор. 
б) за заменици на членовите: 
- Џулија Богатинова-Костовска, државен советник 

во Министерството за надворешни работи, 
- Пандора Тошанова, советник во Одделение во 

Министерството за одбрана, 
- Сузана Никодиевиќ-Филиповска, началник на Од-

деление во Министерството за внатрешни работи, 
- Јонче Цветкоски, раководител на Одделение во 

Министерството за правда, 
- Светлана Јаневска, државен советник во Мини-

стерството за финансии, 
- Валентина Старделова, раководител на Одделение 

во Министерството за економија, 
- Мери Хаџиева Протиќ, раководител на Сектор во 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, 

- Виолета Малинска-Петрушевска, раководител на 
Сектор во Министерството за здравство, 

- Агим Фазлиу, раководител на Сектор во Мини-
стерството за образование и наука, 

- Софија Спасовска, помошник раководител на Се-
ктор во Министерството за труд и социјална политика, 

- Рахим Муслиу, советник во Министерството за 
локална самоуправа, 

- Весна Илиевска, помошник раководител на Се-
ктор во Министерството за култура, 

- Емилија Путилин, советник во Министерството за 
транспорт и врски, 

- Јадранка Иванова, раководител на Сектор во Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање, 

- Атула Касуми, советник во Генералниот секрета-
ријат на Владата на Република Македонија - Сектор за 
имплементација на Рамковниот договор. 

2. Со именувањето на членовите и нивните замени-
ци на Работната група на досегашните им престанува 
мандатот. 

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

 
  Бр. 19-243/1                        Претседател на Владата  

20 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

107. 
Врз основа  на член  16 од Законот за јавното право-

бранителство  (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 
јануари 2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО  

1. Зоран Соларски се разрешува од функцијата за-
меник на јавниот правобранител на Република Македо-
нија за подрачјето на Куманово, поради истек на вре-
мето за кое е именуван. 

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

 
         Бр. 33-33/1                       Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

108. 
Врз основа  на член  16 од Законот за јавното право-

бранителство  (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 
јануари 2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КИЧЕВО  

1. Љубомир Богески се разрешува од функцијата за-
меник на јавниот правобранител на Република Македо-
нија за подрачјето на Кичево, поради истек на времето 
за кое е именуван. 

2. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  �Службен весник на Република 
Македонија�.  
         Бр. 33-34/1                       Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

109. 
Врз основа  на член  16 од Законот за јавното право-

бранителство  (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 
јану ри 2005 година, донесе а

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

АКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОХРИД М 
1. Митко Петревски се разрешува од функцијата за-

меник на јавниот правобранител на Република Македо-
нија за подрачјето на Охрид, поради истек на времето 
за кое е именуван. 

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

 
         Бр. 33-35/1                       Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
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110. 
Врз основа  на член  16 од Законот за јавното право-

бранителство  (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 
јану ри 2005 година, донесе а

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО  
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Куманово  се именува: 
Сунчица Чуриќ, соработник во Јавното правобрани-

телство на Република Македонија за подрачјето на Ку-
маново. 

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

 
         Бр. 33-36/1                       Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

111. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 ја-
нуари 2005 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КИЧЕВО 
 

1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-
ка Македонија за подрачјето на Кичево се именува Ру-
жа Спасевска, соработник во Јавното правобранителс-
тво на Република Македонија за подрачјето на Кичево. 

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

   Бр. 33-37/1                      Претседател на Владата      
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
112. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 ја-
нуари 2005 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОХРИД  
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Охрид се именува Боби 
Горичан, дипломиран правник од Охрид. 

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

 
   Бр. 33-38/1                      Претседател на Владата      

10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

113. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17 јануари 
2005 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА  ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ 

ЗОНИ - СКОПЈЕ 
 

1. За заменик на директорот на Дирекцијата за сло-
бодни економски зони � Скопје се именува Никола Ко-
левски, дипломиран правник. 

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

 
  Бр. 33-135/1                      Претседател на Владата      

17 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
114. 
Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.59/2000), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 17.01.2005 година донесе 

 
МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА 
 

1. Тековен макроекономски амбиент 
 
Согласно прелиминарните проекции, Република 

Македонија ќе ја заврши 2004 година со реален пораст 
на Бруто домашниот производ од 2% до 2,5%1 и про-
сечна стапка на инфлација од околу 0%, што претста-
вува значително отстапување во однос на првичните 
проекции за овие индикатори од 4% и 2,8%, соодветно.   
Во однос на БДП, се покажа дека високиот пад на 

индустриското производство (кое учествува со 1/4 во 
структурата на вкупниот БДП) во почетокот на 2004 
година, претставуваше силен негативен шок за маке-
донската економија. Неработењето на неколку клучни 
индустриски капацитети во првата половина од годи-
ната (особено �Балканстил�), како и пролонгирањето 
на процесот на решавање на претпријатијата загубари 
(во прв ред рудниците САСА, Злетово и Тораница, по-
тоа Газела, Порцеланка), имаше силно влијание врз на-
малувањето на индустриската активност. Сепак, по-
вторното рестартирање на �Балканстил� во втората по-
ловина од 2004 година (по неговата продажба на стран-
ски инвеститор), неутрализираше дел од негативните 
ефекти присутни во првото полугодие, при што на го-
дишно ниво, се очекува стапката на раст на индустри-
ското производство да се приближи кон 0%.  
Во останатите сектори од економијата, особено во 

градежништвото, евидентирани се повисоки стапки на 
пораст, иницирани пред се од работите на повеќе круп-
ни инфраструктурни објекти, како и зголемениот обем 
на извршени градежни работи во странство. Позитивни 
стапки се регистрирани и во услужниот сектор, кој сог-
ласно очекувањата, ќе ја заврши 2004 година со пораст 
од околу 3%. Без секторот индустрија, вкупниот пораст 
на сите останати сектори од економијата во 2004 годи-
на ќе изнесува околу 3,5%.  
                                                                 
1 Pri presmetkata na industriskoto proizvodstvo za 2004 godina, 
koristeni se ponderi za oddelite, koi soodvetstvuvaat na nivnoto 
u~estvo vo bruto dodadenata vrednost vo 2003 godina; 
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На полето на инфлацијата, се покажа дека првична-
та проекција од 2,8% за 2004 година е оптимистички 
поставена. Реалните движења во економијата имаа со-
сема поинаква насока од проектираните, при што во 
периодот јануари-ноември 2004 година, просечната 
стапка на инфлација изнесуваше -0.2%. Иако до крајот 
на годината се очекува повисок пораст на цените под 
влијание на сезонските фактори, сепак не може да се 
идентификуваат некои позначајни инфлаторни прити-
соци кои би го поместиле општото ценовно ниво во на-
горен правец, поради што и просечната инфлација за 
2004 година ќе изнесува околу 0%. 
Неостварувањето на планираните стапки на пораст 

на БДП и инфлацијата имаа свое влијание и во фискал-
ната сфера. На приходната страна, дојде до извесно на-
малување на планираните приходи иницирано од пос-
лабата наплата на директните даноци, заедно со си-
стемското намалување на царинските приходи како ре-
зултат на интензивирање на процесот на трговска либе-
рализација. До крајот на годината, се очекува оствару-
вање на планираниот дефицит на Централниот буџет 
од околу 0,9% од БДП.    
Отстапување од иницијалната проекција беше при-

сутно и во доменот на платно-билансните движења во 
2004 година, евидентирани пред се преку повисокиот 
дефицит во трговскиот биланс, како и значително по-
високиот дефицит во билансот на услугите. Така, во 
2004 година дефицитот на трговската сметка ќе изнесу-
ва околу 19,5% од БДП, што претставува зголемување 
од 1,2 процентни поени во однос на 2003 година. При-
тоа, наместо проектираните стапки на пораст на изво-
зот и увозот од 9,6% и 6,3% соодветно, со ревидирана-
та проекција се очекува пораст на извозот и увозот од 
21,4% и 17,9% соодветно2.    
На страната на извозот, главен генератор на пови-

сокиот проектиран износ е извозот на железо и челик, 
како и зголемениот извоз на текстил и облека. Висока-
та увозна компонента вградена во овие групи на произ-
води, неминовно предизвика зголемување и на страна-
та на увозот, надополнето со високиот пораст на увозот 
на нови возила. 
Сепак, благодарение на мошне високиот пораст на 

трансферите (пред се приватните), зголемувањето на 
трговскиот дефицит не предизвика и зголемување на 
дефицитот на тековната сметка, кој на крајот на годи-
ната се очекува да изнесува околу 6,1% од БДП, што 
претставува намалување од 1 процентен поен во однос 
на иницијално проектираниот. 

 
2. Појдовни претпоставки 

 
И покрај постигнатата макроекономска стабилност 

во изминатиот период, во 2005 година Република Ма-
кедонија влегува со наследени економски проблеми, 
висока невработеност, недоволна подготвеност на го-
лем дел од економските субјекти за соочување со зао-
стрената странска конкуренција, неефикасен судски 
систем и релативно гломазна државна управа. Како 
наследство од минатото, решенијата сеуште се очеку-
ваат само од државата, при што преовладува тежнение-
то за прераспределба на постојните, наместо за созда-
вање на нови добра и ресурси.    
Состојбите и условите во кои денес се наоѓа Репуб-

лика Македонија го отежнуваат обезбедувањето на ви-
сока и одржлива стапка на раст, па оттука потребни се 
крупни, сеопфатни и неодложни реформски зафати во 
насока на трансформирање на економските сектори и 
фаќање на приклучок со развиените економии.  
                                                                 
2 Se raboti za nominalen porast na uvozot i izvozot izrazen vo SAD 
dolari, koj gi sodr`i efektite od konvertirawe na evroto i drugite 
valuti vo dolari.     

Токму од тие причини, структурните политики ќе 
го претставуваат најзначајниот столб на макроеконом-
ската политика за 2005 година. Искуствата на напред-
ните транзициони економии недвосмислено потврдува-
ат дека за континуиран и одржлив раст на конкурент-
ската способност на реалниот сектор, покрај макроеко-
номската стабилност, неопходни се правната сигур-
ност, флексибилноста на пазарите на економските фа-
ктори (особено на пазарот на работна сила), дерегула-
ција на заштитените области, раст на приватниот се-
ктор, зголемени странски вложувања и силна поддр-
шка на организационото и технолошко преструктуира-
ње на секторот на претпријатија. 
Во таа насока, овој документ претставува одраз на 

активниот пристап на Владата кон иднината во која, 
како одговорни за сопствената судбина ги поставуваме 
развојните цели. Со него ги дефинираме чекорите и 
мерките кои ќе бидат неопходни да се преземат за ос-
тварување на реалните и јасно поставени цели, како ос-
новен предуслов за обезбедување на стандард кој ќе 
овозможи полноправно членство во Европската унија.  
Започнатите процеси на меѓународно интегрирање 

ќе претставуваат силен и континуиран поттик за пона-
тамошен развој. Сепак, основен предуслов за спроведу-
вање на реформските мерки и активности е обезбедува-
ње на општествен консензус, кој ќе ја зголеми спрем-
носта за иницирање, спроведување и прифаќање на ре-
формите, што од своја страна, ќе отвори простор за ин-
дивидуални иницијативи и креативност, преземање на 
одговорност и прифаќање на ризици.       

 
3. Основни цели на макроекономската политика 

 
Подготвеноста на Владата на Република Македони-

ја и поддршката од јавноста, како и одлучноста и 
истрајноста во процесот на спроведувањето на економ-
ските реформи, ќе обезбеди остварување на клучните 
макроекономски цели: 

- подигнување на среднорочната стапка на економ-
ски раст, пред се преку интензивирање на структурни-
те реформи; 

- намалување на стапката на невработеност, а во таа 
насока и намалување на сиромаштијата; и  

- подобрување на бизнис климата и создавање на 
услови за што побрзо интегрирање на Република Маке-
донија кон ЕУ.      
Остварувањето на овие цели ќе биде овозможено 

преку зголемување на извозот на стоки и услуги, забр-
зана интеграција во регионалните и глобални процеси, 
привлекување на странските директни вложувања, кре-
ирање на услови за зголемување на домашните инве-
стиции, подигнување на квалитетот на човечкиот капи-
тал и систем на рамномерен регионален развој.   
 

4. Реален сектор 
 

4.1. нализа на факторите на економскиот раст 
 
Во 2005 година, главниот придонес врз растот на 

БДП се очекува од страна на финалната потрошувачка 
и бруто инвестициите, кои согласно проекциите ќе 
учествуваат со 1.9, односно 1.4 процентни поени соод-
ветно. За разлика од минатата година, нето-извозот 
овојпат ќе има позитивен ефект врз растот на БДП од 
околу 0.5 процентни поени, иницирано пред се од зго-
лемените странски директни инвестиции и повторното 
рестартирање на дел од производните капацитети кои 
во изминатиот период воопшто не работеа, или пока-
жуваа мошне слаба активност, а чие производство во 
најголем дел се пласира на пазарите во странство. Ме-
ѓутоа, во овој период, сеуште ќе бидат присутни нега-
тивните почетни ефекти од трговската либерализација, 
карактеристични за сите транзициони економии.     
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  Анализа на факторите на растот 
Придонес во реалниот 
пораст на БДП 

2001 2002 20031 20041 20052 
      
Бруто домашен произ-
вод -4.5 0.9 3.4 2.5 3.8 
      
Финална потрошувачка -3.2 6.0 0.1 3.7 1.9 
Финална потрошувач-
ка на домаќинства -8.6 8.8 3.2 3.1 2.0 
Финална јавна потро-
шувачка 5.4 -2.7 -3.1 0.6 -0.1 
      
Бруто инвестиции -3.3 2.5 1.2 2.5 1.4 
Инвестиции во основ-
ни средства -1.4 2.6 0.9 2.4 1.2 
Пораст на залихи -1.9 -0.2 0.3 0.1 0.2 
      
Извоз на стоки и услуги -7.6 -1.9 6.3 6.6 9.0 
Извоз на стоки -4.5 -2.4 4.3 5.7 8.4 
Извоз на услуги -1.9 0.6 1.5 0.9 1.6 
Набавки на нерезиденти -1.1 -0.1 0.5 0.0 0.0 
      
Увоз на стоки и услуги -9.5 5.7 4.3 10.4 8.5 
Увоз на стоки -8.8 7.3 3.0 8.7 7.4 
Увоз на услуги -0.7 -1.6 1.3 1.6 1.1 
      
Нето извоз 1.9 -7.6 2.0 -3.7 0.5 

1 Оценка  2 Проекција 
Извор: Пресметки на Министерството за финансии 
 
Јавната потрошувачка ќе биде на приближно исто 

ниво како и во  минатата година, со исклучок на тро-
шоците за стоки и услуги, каде е предвидено намалува-
ње на владините расходи за околу 0.6%. Ваквите дви-
жења ќе бидат надоместени со реален пораст на при-
ватната потрошувачка и инвестициите, при што при-
ватната потрошувачка ќе оствари раст од околу 2.7%, 
со што би имала позитивен придонес врз растот на 
БДП од околу 2 процентни поени. Растот на потрошу-
вачката делумно ќе се должи на очекуваниот пораст на 
бројот на вработените во 2005 година, како и оствару-
вањето на реален пораст на вкупните просечни нето 
плати од околу 2% до 2.5%. Во овие рамки, свој придо-
нес ќе има и продолжувањето на процесот на деком-
пресија на платите во владиниот сектор, како и зголе-
мувањето на трансферите за околу 4%.  
Значително влијание врз порастот на БДП во 2005 

година од 1.4 процентни поени ќе имаат и вкупните 
бруто инвестиции, каде се очекува значително зголему-
вање од околу 30%. Со цел ефикасно и навремено извр-
шување на планираните капитални трошоци во јавниот 
сектор во 2005 година, предвидени се конкретни мерки 
од страна на Владата на Република Македонија, со кои 
ќе се забрза реализацијата на предвидените проекти.   

 
4.2. Инвестиции на приватниот сектор 

 
Во рамките на вкупните инвестиции, во 2005 годи-

на се очекува и зголемување на инвестиционата актив-
ност предводена од приватниот сектор, првенствено 
како резултат на: а/ подобрување на бизнис-климата во 
земјата, б/ преструктуирање на домашните претприја-
тија и в/ пораст на кредитирањето на приватниот се-
ктор од страна на комерцијалните банки за околу 13%. 
Со оглед на ограничените домашни ресурси со кои 

располага македонската економија, од огромно значе-
ње ќе биде и зајакнувањето на процесот на привлекува-
ње на странските директни инвестиции, пред се поради 
свежиот капитал, напредната технологија, како и 
стручните и управувачки знаења со кои располагаат 
странските инвеститори. За таа цел, ќе се промовираат 
дополнителни реформи за ефикасно судство, јавна 
управа, развиен финансиски пазар и флексибилност на 
пазарот на работна сила.  
За таа цел, во 2005 година ќе продолжи имплементи-

рањето и заокружувањето на мерките од Програмата за 
поттикнување на инвестиции во Република Македонија, 

согласно утврдените приоритетни области за реформа, 
пред се во поглед на регистрација на претпријатијата, 
работното законодавство, пристапот до земјиште, гра-
дежните дозволи и царинската администрација. 
Во оваа насока, политиките на Владата и понатаму 

ќе бидат конципирани на четирите темелни, меѓуна-
родно прифатени принципи: 

- национален третман на странските инвеститори; 
- владеење на правото и целосна заштита на право-

то на сопственост на странските инвеститори; 
- стабилна и конзистентна регулатива, односно еко-

номски амбиент за делување, со зголемени олеснувања 
за новите инвестиции; 

- адекватно и транспарентно функционирање на си-
те институции на системот.  

4.3. Инвестиции во јавниот сектор 
 
Во 2005 година во јавниот сектор, врз приоритетни 

основи, ќе се изврши ефектуирање на �Програмата за 
јавни инвестиции во Република Македонија�. Инвести-
рањето на јавниот сектор ќе се остварува со средства 
на инвеститорите, средства од Буџетот на државата, не-
повратна помош од странски донатори, како и со кори-
стење на поволни странски кредити, согласно платно 
билансните можности на државата. 
Исто така, ќе продолжи користењето на институтот 

�концесија� во областите од јавниот сектор кои го 
привлекуваат интересот на инвеститорите од земјата и 
од странство. 
Имајќи ги предвид настанатите штети во одредени 

делови од земјата како резултат на неповолните вре-
менски услови, во 2005 година ќе бидат преземени со-
одветни активности во насока на санација на оштете-
ните инфраструктурни објекти, односно изградба на 
нови (патишта, мостови, регулација на реки).      
Во 2005 година, во областа на патната мрежа, инве-

стиционите активности претежно ќе бидат насочени 
кон довршување на изградбата на започнатите патни 
правци и започнување со изградба на патни правци од 
транспортните коридори 8 и 10. Во овие рамки, со 
средства од Европската инвестициона банка, Европска-
та банка за обнова и развој (ЕБОР) и Фондот за маги-
стрални и регионални патишта, ќе продолжи изградба-
та на автопатот, односно заобиколницата околу Скопје. 
Истовремено, со средства од ЕУ и Фондот за маги-
стрални и регионални патишта, ќе продолжи изградба-
та на автопатската делница Неготино�Демир Капија, 
додека со средства од ЕБОР и Фондот за магистрални и 
регионални патишта, ќе продолжи изградбата на нов 
коловоз Смоквица � Гевгелија.  
Исто така, во 2005 година ќе започне реконструкци-

јата на оштетените мостови и патишта користени при 
превозот и транспортот на опремата и трупите од север-
но-атланската интеграција, за која цел во оваа година се 
планира донација од 5 милиони евра. Во овој период ќе 
завршат и инвестиционите активности во областа на по-
добрување и реконструкција на граничните премини Та-
бановце, Деве Баир и Ќафасан, подржани со заем од 
Светската банка по Проектот за олеснување на трговија-
та и транспортот во Југоисточна Европа. Како продол-
жение на овој проект, но овојпат со покомплексни и ре-
гионални димензии, во втората половина на 2005 година 
ќе започне Вториот проект за олеснување на трговијата 
и транспортот во Југоисточна Европа. 
Во секторот на енергетиката, ќе продолжат актив-

ностите за ревитализација на хидроелектраните и доиз-
градба на електроенергетската мрежа, како и изградба 
на 400 Кв далекувод Штип-Чрвена Могила (Р.Бугари-
ја), со кој ќе се зголеми стабилноста на електроенергет-
скиот систем во Република Македонија, придонесувај-
ќи за намалување на загубите, зголемување на ефикас-
носта и безбедноста на истиот. Проектот ќе помогне и 
во основањето на регионален пазар на електрична 
енергија во југо-источна Европа.  
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Исто така, во 2005 година ќе отпочнат припремните 
активности за изградба на првиот пакет од десет мали 
хидроцентрали (по моделот на концесија), како и при-
премните активности за изградба на 400 Кв далекувод 
Битола-Лерин (Р.Грција). Од големо значење ќе биде и 
продолжувањето на изградбата на ХЕЦ �Матка 2�, како 
и започнувањето на изградбата на ХЕЦ �Бошков мост� и 
�Гасната термоелектрана топлана Скопје�. До крајот на 
годината е предвидено и имплементирање на поголеми-
от износ од заемот за изградба и реконструкција на нај-
големите трафостаници во Република Македонија.  
Во насока на поддршка на активностите на ова по-

ле, во 2005 година ќе биде донесен и нов Закон за енер-
гетика, а во тие рамки и Закон за пазар на електрична 
енергија. Воедно, ќе продолжат активностите за изго-
твување на Стратегијата за долгорочен развој на енер-
гетиката на Република Македонија, како и интензиви-
рање на реализацијата на Стратегијата за енергетска 
ефикасност.   
Еден од приоритетите во 2005 година ќе биде и 

поддршката на реализацијата на проектите за водос-
набдување и пречистување на отпадните води во насе-
лените места во Република Македонија. За таа цел, во 
2005 година со неповратни финансиски средства од 
Владата на СР Германија, ќе заврши имплементацијата 
на проектите �Еколошка заштита на Преспанското езе-
ро - прва фаза�, и �Водоснабдување на Струга�, а ќе за-
почне реализацијата на проектите �Социјална инфра-
структурна програма - III�, и �Реконструкција на водо-
водната и канализациската мрежа во Прилеп�. Во овој 
период ќе се интензивираат и подготовките околу реа-
лизацијата на првата фаза на проектот за водоснабдува-
ње ХС �Злетовица�, финансиран со поволен заем од 
Владата на Јапонија, а преку кредитната линија од 
Шпанија ќе се овозможи и продолжување на активно-
стите за завршување на проектот ХС �Лисиче�. 
Во секторот за наводнување, преку обезбедените 

средства од Буџетот на државата, неповратната помош 
од Владата на Холандија и кредитните средства од 
Светската банка, ќе продолжи реализацијата на �Прое-
ктот за рехабилитација и преструктуирање на наводну-
вањето� со реконструкција на ХМС �Брегалница�, 
ХМС �Тиквеш�, ХМС �Радиовце � Бистрица�, ХМС 
�Гостиварско поле� и ХМС �Бањичко поле�, а ќе про-
должи и реализацијата на проектот �Наводнување на 
јужниот регион на реката Вардар�, финансиран од 
страна на Владата на СР Германија. 
Освен овие активности, во 2005 година преку фи-

нансиска поддршка од Светската банка, донации и 
средства од државниот буџет, ќе продолжи реализаци-
јата на проектот �Модернизација на образованието�. 
Во исто време, ќе продолжи имплементацијата на про-
ектот �Развој на здравствениот сектор�, а ќе започне 
реализацијата на проектот �Имплементација на соци-
јалната заштита�, за кои веќе се потпишани договори 
за заеми со Светската банка.  

 
4.4. Политики во областа на животната средина 
 
Во делот на животната средина и просторното пла-

нирање, политиките во 2005 година ќе бидат насочени 
во повеќе области: 
Политика во животната средина - имплементација 

на вториот Национален еколошки акционен план (НЕ-
АП) преку кој ќе се зајакне инстутиционалниот капа-
цитет во животната средина во процесот на решавање 
на еколошките проблеми. Истиот ќе претставува опе-
ративен документ кој ќе обезбеди континуиран дијалог 
и напредок во спроведувањето на активностите преку 
креирање цели, акции и механизми за унапредување на 
управувањето со животната средина. Предвидена е 
изработка и на Локални еколошки планови во четири 
општини во земјата со кои ќе се идентификуваат проб-
лемите на локално ниво и ќе се утврдат приоритети и 

активности за нивна имплементација. Во рамките на 
животната средина, планирани се активности за реша-
вање на жешките точки, при што како приоритет се на-
метнува санацијата на комплексот на флотација - руд-
никот Лојане и поддршка на реализација на процесите 
и технолошките линии за собирање и рециклажа на от-
падна пластика.  
Заштита на водите, реките и езерата - приоритет на 

ова поле е заштитата на водите од загадување и тоа 
преку заштита на сливовите, со посебен акцент на по-
добрувањето на управувањето со прекуграничните 
сливни подрачја и нивна заштита, при што Вардарски-
от слив ќе има највисок приоритет во решавањето. 
Активностите првенствено се однесуваат за изградба 
на прочистителни станици, реконструкција на кому-
нална мрежа и изградба на колекторски систем. Тука се 
и проектите за заштита на Охридското, Преспанското и 
Дојранското езеро, како и изградбата на пречистителна 
станица за отпадни води во општина Гевгелија.    
Решавање на проблемот со депонирање на цврст от-

пад - имплементација на физибилити студија за упра-
вување со цврст отпад во Југозападниот дел на Маке-
донија, која опфаќа изградба на една централна регио-
нална депонија. Проектот покрива простор од 35 оп-
штини и е со вкупна вредност од 21,5 милиони евра, 
финансиран од Владата на СР Германија, ЕИБ, буџетот 
на државата и локалната самоуправа. 
Мониторинг на животната средина - преземање на 

активности во насока на комплетирање и одржување на 
мониторинг мрежата, како и јакнење и сертификација 
на лабораторијата за животна средина.     

 
4.5. Секторски политики 

 
Анализирано според производната страна, а врз ос-

нова на економските постигнувања од минатата година, 
во 2005 година се очекува македонската економија да 
оствари реален пораст на БДП од 3,8%. Имајќи го пред-
вид доминанатното учество во структурата на БДП, но-
сител на растот ќе биде пропулзивната индустриска 
активност. Позитивен придонес се очекува и од остана-
тите економски сектори, во прв ред трговијата на големо 
и мало, градежништвото, транспортот и телекомуника-
циите, како и секторот на финансиски услуги.  
Индустрија - Според првичните проекции, во 2005 

година порастот на индустриското производство ќе из-
несува меѓу 6% и 7%. Притоа, позитивен придонес кон 
растот на производството во следната година се очеку-
ва во повеќе гранки кои во текот на претходната годи-
на имаа мошне слаба економска активност, или пак во-
општо не работеа. Од овие причини, се очекува дина-
миката на растот да биде позасилена во првата полови-
на од 2005 година и да изнесува околу 4% до 4,5%. 
Дел од рудниците Тораница, Злетово и Саса, веќе 

се продадени на странските инвеститори, по што се 
очекува и нивно рестартирање во текот на 2005 година. 
Дополнителен импулс секако ќе претставува и реакти-
вирањето на �Ладна валавница и валавница за ленти 
Ispat LNM Group� - Скопје и �РЖ Топилница� - Скопје, 
каде исто така се очекува дополнителен раст, особено 
во првата половина од 2005 година.  
Воопшто, 2005 година се очекува да биде период во 

кој конечно ќе дојдат до израз позитивните ефекти од 
решавањето на проблемот со претпријатијата загубари. 
Кон ова треба да се додаде и отпочнувањето со работа 
на слободната економска зона �Бунарџик�, каде веќе се 
појавени неколку официјални инвеститори.   
Освен повторното рестартирање, во 2005 година се 

предвидува продолжување на позитивните движења во 
оние индустриски сектори кои и во текот на претходна-
та година забележаа солидни резултати, во прв ред 
прехранбената, текстилната и челичната индустрија. 
Како поддршка на ваквиот процес, во 2005 година се 
планираат следните чекори: 
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- Преземање мерки и активности за неутрализирање 
на негативните ефекти во текстилната индустрија, пре-
дизвикани од завршувањето на десетгодишниот тран-
зиционен период според Спогодбата за текстил и обле-
ка на СТО;  

- Изготвување на Стратегија за развој на текстилна-
та индустрија, со која ќе се дефинираат насоките на ре-
структуирање и мерките за поддршка на макро и микро 
план, како и во рамките на кластерот за текстил; 

- Поддршка на активностите за формирање на Цен-
тар за текстилен дизајн за обука на кадри од областа на 
текстилното инженерство и дизајн и формирање на акре-
дитирана лабораторија за испитување на текстилни про-
изводи, како предуслов за производство на текстилни 
производи со сопствен дизајн и сопствен �бренд�; 

- Создавање поволен амбиент за привлекување на 
СДИ во текстилната индустрија (преиспитување на 
член 29 од Законот за слободни економски зони); 

- Примена на Националната програма за реструктуи-
рање и конверзија на челичната индустрија, како обвр-
ска од Протокол 2 од ССА. Успешното реализирање на 
стратешките цели на оваа програма се согледуваат во 
оценетото зголемување на БДП за 1,2 до 1,6 процентни 
поени до 2007 година, како резултат на развојот на оваа 
и индустриите поврзани во производниот ланец; 

- Формирање на Оддел за челик во рамките на Ми-
нистерството за економија; 

- Иницирање на активности пред Европската коми-
сија за вклучување на Република Македонија во Дија-
гоналната кумулација за потекло на стоките; 

- Спречување на увозот на стоки со нестандарден 
квалитет, преку заострување на критериумите и контро-
ла за стандардизација на квалитетот на увезени стоки; 

- Донесување Закон за општа безбедност на произ-
водите, со што ќе се заокружи основната законска рам-
ка на усогласување на правилата за квалитет на произ-
водите. 
Со оглед на предвидувањата за јакнење на домаш-

ната побарувачка во земјите кои се традиционални тр-
говски партнери на Република Македонија (пораст од 
2,1% во 2005 година за земјите од ЕУ)3, се очекува ап-
сорбирање на најголем дел од порастот на индустри-
ското производство токму на овие пазари. 
Земјоделство - во 2005 година, се очекува земјоде-

лието да оствари стапка на пораст од околу 1,6%. По-
стигнувањето на одржлив и стабилен развој во земјо-
делството, ќе се остварува согласно Годишната програ-
ма за развој и поттикнување на земјоделството во 2005 
година, во која се опфатени мерки и активности за зго-
лемување на ефикасноста, профитабилноста и конку-
рентноста на земјоделските производи. Исто така, за 
развојот на овој сектор ќе продолжи реализацијата на 
проектот од Меѓународниот фонд за развој ИФАД I и 
II,  преку веќе постоечките две кредитни линии кои се 
реализираат преку деловни банки и штедилници во Ре-
публика Македонија и тоа, Кредит за развој на јужните 
и источните рурални региони и Кредит за финансиски 
услуги во земјоделството (строго наменски и насочени 
кредити кои се доделуваат на крајните корисници - ин-
дивидуални земјоделски производители од рурални по-
драчја, невработени лица, стечајни работници и техно-
лошки вишок, како и на претпријатија за преработка на 
земјоделски производи). 
Покрај ова, усвоена е Стратегија за прилагодување 

на македонскиот земјоделски прехранбен сектор кон 
заедничката земјоделска политика на ЕУ, која предви-
дува реформи во агрокомплексот пред се во делот на 
политиките, прописите и институциите.   
Градежништво - Имајќи ги предвид високите стап-

ки на пораст на градежништвото во 2004 година, во на-
редниот период се предвидува мало забавување на по-
растот на градежната активност, и остварување на про-
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сечна стапка на пораст од околу 3%. Како поважни гра-
дежни активности во 2005 година ќе бидат заобиколни-
цата околу Скопје, автопатската делница Неготино�Де-
мир Капија, активностите поврзани со хидроцентрала-
та Матка 2, повеќе проекти од областа на водоснабду-
вањето, како и поправка на оштетените објекти од поп-
лавите и изградба на нови. 
Транспорт и комуникации - Во делот на транспортот 

и комуникациите, во 2005 година се очекува пораст меѓу 
4,5% и 5%. Проекциите се базираат на планираниот по-
раст во индустријата, односно на докажаната врска по-
меѓу овие два сектора, како и на продолжување на трен-
дот на пораст на телефонските разговори, особено мо-
билната телефонија. Покрај ова, во делот на комуника-
циите, со новиот Закон за електронски комуникации (кој 
влегува во сила во 2005 година), се создава стабилна и 
конзистентна регулатива усогласена со Европското зако-
нодавство, што ќе овозможи целосна либерализација на 
пазарот и привлекување на инвестициони вложувања на 
домашни и странски оператори. Постојната изградена 
телекомуникациска инфраструктура на имателите на 
сопствени мрежи, ќе може интегрирано да се користи за 
давање на јавни комуникациски услуги во многу поед-
ноставена административна процедура, со што ќе се 
овозможи и поголем достап на нови корисници на кому-
никациски услуги. Во понатамошниот развој на конку-
ренцијата во мобилната телефонија и подобрување на 
квалитетот на услугите, ќе се пристапи кон воведување 
на  трет мобилен, како и втор фиксен оператор. 
Туризам - Во 2005 година се очекува туризмот да 

оствари реален пораст од околу 3,5% во однос на прет-
ходната година. Во насока на остварување на ваквата 
стапка, во следната година ќе бидат преземени следни-
те активности: 

- Зголемување на општите туристички пропагандни 
активности на земјата, особено на значајните странски 
туристички пазари и кон странските туроператори;  

- Определување туристички локалитети интересни 
за концесионо управување, заедно со обезбедување на 
соодветни информации за расположивите инвестиции 
во овие туристички простори; 

- Поттикнување на претприемништвото и конку-
рентноста, заедно со подигнување на квалитетот на ту-
ристичките услуги преку обука во делот на туристич-
киот менаџмент и маркетинг; 

- Продолжување на процесот на угостителско и ту-
ристичко лиценцирање; 
Финансиско посредување и изнајмување - Во делот 

на финансиското посредување, во 2005 година се пред-
видува пораст од околу 3%. Покрај континуираното 
зголемување на активностите во банкарскиот систем, 
дополнителен позитивен фактор ќе претставува и от-
почнувањето со работата на пензиските фондови пред-
видено за 2005 година, надополнето со евентуалната 
пој ва и на инвестициони фондови.  а

 
4.6. Поддршка на претприемништвото, МСП  

Имајќи ги предвид почетниот статус на развојот на 
МСП и недоволно развиените претприемачки вештини, 
сîуште постои потреба од поддршка на Владата во оваа 
област. Ваквата поддршка треба да има за цел обезбе-
дување на деловни услуги на МСП за охрабрување на 
претприемништвото. 
Согласно Националниот извештај поднесен до ЕУ, 

кој се однесува на реализација на Повелбата, приорите-
ти на ова поле во 2005 година ќе бидат: 

- Подобрување на претприемачките вештини/спо-
собности во средните стручни училишта; 

- Создавање на високостручни кадри со претприе-
мачки вештини / способности; 

- Поедноставување на процедурите за отпочнување 
бизнис; 

- Воведување на ваучер систем (кофинансирање) на 
консултантски услуги за МСП; 
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- Интензивирање на соработката меѓу центрите за 
поддршка на претприемништвото и единиците на ло-
калната самоуправа по прашањата поврзани со економ-
скиот развој; 

- Поттикнување на иноваторството и научните 
истражувања. 
Во рамките на Националниот совет за претприем-

ништво и конкурентност ќе се интензивира дијалогот 
меѓу јавниот и приватниот сектор и ќе се координираат 
сите заинтересирани страни во процесот на поддршка 
на претприемништвото.  
Реализацијата на проектите од Програмата за поддр-

шка на претприемништвото и создавање на конкурент-
ност на малото стопанство ќе ја остварува новооснова-
ната Агенција за поддршка на претприемништвото на 
Република Македонија, во соработка со мрежи на инсти-
туции за развој на мали и средни претпријатрија. Во 
овие рамки се предвидува поддршка на работењето на 
Еуро-инфо кореспондентниот центар, како место кое ќе 
обезбедува потребни деловни информации на македон-
ски претприемачи за европските и светски пазари. 
Во текот на 2005 година ќе продолжи реализацијата 

на постојните проекти и ќе се поддржат нови проекти 
од странски донатори во областа на малите и средни 
претпријатија и занаетчиството, при што е предвидено 
и основање на обсерваторија за мали и средни претпри-
јатија, чија главна цел ќе биде надгледување на нивни-
те активности и нивното бизнис окружување. Освен 
ова, ќе се преземаат мерки за стимулирање и заштита 
од изумирање на старите занаети како дел од нашата 
култура и традиција, како и заштита и унапредување на 
дефицитарните занаетчиски дејности.  

 
4.7. Структурни реформи 

 
Забрзувањето на економскиот развој и процесот на 

приклучување кон Европската унија неминовно бара 
интензивирање на структурните реформи како дел од 
макроекономската политика на земјата на среден рок. 
Исполнувањето на строгите критериуми за членство во 
Унијата претпоставува длабоки структурни и институ-
ционални реформи во повеќе сектори, кои воедно се и 
стожер на макроекономската политика за 2005 година.       
Реален сектор - Во текот на изминатата година, ин-

тензивирањето на структурните реформи иницираше 
успешно завршување на процесот на приватизација на 
претпријатијата загубари во кои државата беше значи-
телен, или доминантен доверител, а кои беа опфатени 
со ФЕСАЛ 2 аранжманот што практично претставува-
ше заокружување на процесот на приватизација. Отту-
ка, во 2005 година се очекува производно ефектуирање 
на овие претпријатија, а со тоа и позитивни ефекти врз 
целокупната економија.  
Водостопанство - Како резултат на засилените ре-

формски активности, во 2004 година започна процесот 
на институционално преструктуирање на водостопан-
скиот сектор, кој претставуваше генератор на контину-
ирани загуби предизвикани од повеќегодишното лошо 
управување. Поради тоа, ликвидирани се 8 водостопан-
ски претпријатија од три региони (Тиквеш, Брегалница 
и Полог) и формирани се нови водостопанства, меѓутоа 
со изменета улога во насока на зајакнување пред се на 
одговорноста на самите земјоделци организирани во 
водни заедници во процесот на управување и одржува-
ње со системите за наводнување. Активностите на ова 
поле ќе продолжат и во текот на 2005 година, проши-
рувајќи се притоа на целата територија на Република 
Македонија што ќе значи опфат на преостанатите двае-
сетина водостопански претпријатија и нивно целосно 
преструктуирање. Реформите во овој дел ќе бидат по-
могнати со Проектот за рехабилитација и преструктуи-
рање на наводнувањето финансиран со заем од Свет-
ската банка и неповратни средства од Владата на 
Кралството Холандија.   

Реформа во деловното опкружување и подобрување 
на бизнис климата во земјата - Подобрувањето на биз-
нис климата претставува еден од основните приорите-
ти на владината политика во 2005 година, насочена пр-
венствено во областа на судството, пазарот на работна 
сила, деловната регулатива и управувањето во корпо-
ративниот и финансискиот сектор. Подобрувањето на 
деловното окружување ќе биде поддржано со финанси-
ска поддршка во вид на заем од Светската банка наме-
нета за Проектот за институционална реформа на  де-
ловното окружување. 
Реформи во судскиот систем - реформите на ова по-

ле имаат за цел подобрување, поедноставување и забр-
зување на судските постапки. Тука пред се се опфатени 
подобрувањето на ефикасноста на судскиот систем и 
забрзување на нерешените случаи, префрлување на ре-
гистрацијата на компаниите надвор од судскиот си-
стем, односно отстранување на регистрацијата на тр-
говски друштва од надлежноста на судовите и нејзино 
префрлање на регистарот во Централниот регистар, 
промена и забрзување на постапките за извршување на 
судските пресуди и подигнување на транспарентноста 
во процесот на донесувањето на законската регулатива. 
Реформите во судскиот систем во насока на подобрува-
ање на ефикасноста на судството и забрзување на суд-
ските постапки ќе биде поддржано од страна на Свет-
ската банка преку активностите и мерките кои треба да 
се исполнат со ПСАЛ аранжманот.  
Реформи на пазарот на работна сила - реформите на 

ова поле претставуваат една од клучните компоненти 
во процесот на подобрување на инвестициската клима 
во земјата. Активностите во овој дел ќе започнат со 
промени во Законот за работни односи, како и реформи 
кај другите институции поврзани со пазарот на работна 
сила. Во новиот Закон за работни односи кој треба да 
биде донесен во текот на 2005 година, ќе бидат содр-
жани и одредени мерки кои ќе влијаат врз зголемување 
на флексибилноста на пазарот на работна сила, меѓу 
кои: предвидување на пошироки основи за склучување 
на различни видови договори за вработување на опре-
делено време, воведување на формата пробна работа 
(неколку месеци) со можност за раскин на договорот 
од двете страни во секое време, поедноставување на 
процедурите во случаи на колективни отпуштања, 
одредби за поголема флексибилност на работното вре-
ме. Исто така, ќе се разгледа можноста за редовно пуб-
ликување (на годишна основа) на листа со дефицитар-
ни и суфицитарни занимања, можноста за воведување 
систем на образование на работното место во насока на 
креирање на работните вештини и зголемување на про-
дуктивноста, како и можноста за реформи во образова-
нието и воведување на кратки и флексибилни програми 
насочени кон стекнување на практични знаења.                   
Притоа, согласно директивите на ЕУ и меѓународ-

ните практики, реформите ќе опфатат: 
- Поттикнување на вработувањето преку поддршка 

на претприемништвото и поволна деловна клима за 
претпријатијата; 

- Поедноставување и намалување на бирократските 
процедури, регулативите и администрацијата со кои се 
регулира основањето на нови деловни активности, анга-
жирањето на персонал и пристапот до почетен капитал; 

- Ревидирање на рестриктивните закони за работна 
сила кои влијаат врз флексибилноста на пазарот на ра-
ботна сила;  

- Промовирање на флексибилни и различни форми 
на договори за вработување и работни аранжмани; 

- Подобрување на пристапот до обука и преквали-
фикација на вработените. 
Повеќето програми за поддршка на пазарот на ра-

ботна сила се ограничени во своите способности да 
создадат вработеност. Меѓутоа, доколку се добро из-
брани, дизајнирани и таргетирани, тие може да имаат 
позитивно влијание врз функционирањето на пазарот 
на работна сила. 
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Имајќи ја предвид слабата понуда на работни ме-
ста, активните политики на пазарот на работна сила ќе 
бидат таргетирани и фокусирани на мерки што ќе дове-
дат до подобро усогласување на понудата и побарувач-
ката, односно ќе резултираат со нови вработувања. 
Приоритет ќе биде даден на надградување на функци-
јата посредништво, подобрување на работните проце-
дури за собирање информации за слободни работни 
места, зајакнување на програмите за помош при бара-
ње работа, формулирање и имплементирање на локал-
ни програми за јавни работи и програми за поддршка 
на работниците погодени од преструктуирање на прет-
пријатија или како резултат на намалувањето на бројот 
на вработени во јавниот сектор. 
Реформи во пензискиот систем - во втората полови-

на од 2005 година, се очекува започнување на долгона-
јавуваната реформа на пензискиот систем, како кон-
цепт на капитално финансирано пензиско осигурување 
со кој ќе се воспостави двостолбен пензиски систем во 
Република Македонија. Притоа, основните цели кои ќе 
се постигнат со најавената реформа се: 

- сигурност во остварувањето на правата од пензи-
ското и инвалидското осигурување; 

- осигурување краткорочна и долгорочна солвент-
ност на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија; 

- максимум сигурност и минимум ризик; 
- гарантирање праведност на пензиите за сите гене-

рации; и 
- јакнење на довербата на јавноста во пензискиот 

систем преку постигнување на другите цели.         
Подобрување на деловната регулатива и корпора-

тивното управување и управувањето во финансискиот 
сектор � активностите во овој домен ќе одат во насока 
на натамошно зајакнување на банкарското управување 
и подобрување на регулаторната и супервизорската 
рамка за банкарскиот сектор, зајакнување на корпора-
тивното управување, финансиското известување, зајак-
нување на институционалната, регулаторната и супер-
визорската рамка за пазарот на хартии од вредност и 
секторот на осигурување, подобрување на квалитетот 
на регулаторното окружување за деловниот сектор и 
зајакнување на режимот на конкуренција.   
Реформи во јавниот сектор - Преструктуирањето на 

јавните претпријатија ќе претставува значајна компо-
нента на структурните реформи во 2005 година. Значај-
ни активности ќе бидат преземени во насока на стру-
ктурни реформи и приватизација на ЕСМ, трансформа-
ција со делумна приватизација на Македонски желез-
ници, преструктуирање на Фондот за магистрални и 
регионални патишта, Управата за цивилна и воздушна 
пловидба, Јавното претпријатие за аеродромски услуги 
на �Македонија� - Скопје, МРТВ, целосна приватиза-
ција на Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор, одвојување од Буџетот на Ре-
публика Македонија на сите институции кои можат са-
мостојно да опстанат во реалната економија. 
Преструктуирање на Електростопанство на Македо-

нија (ЕСМ) Во текот на 2004 година започна процесот 
на преструктуирање на АД Електростопанство на Маке-
донија, во смисла на подготовка на приватизација на 
одредени делови во пресрет на претстојната либерализа-
ција на електроенергетскиот пазар. Во согласност со 
Планот за преструктуирање, вертикално интегрираното 
ЕСМ се подели на две, посебни нови регистрирани прет-
пријатија, при што (1) Македонскиот електропреносен 
систем оператор (МЕПСО) ќе остане во државна сопс-
твеност и ќе врши пренос на електрична енергија и 
управување на системот (ќе ја има во сопственост висо-
ко напонската преносна мрежа и средствата за управува-
ње со системот); и (2) АД за производство дистрибуција 
и снабдување со електрична енергија - ЕСМ (ќе биде 
предмет на приватизација и во негова сопственост ќе би-
дат останатите средства на претходно вертикално инте-

грираното ЕСМ). Во текот на 2005 година, Владата ќе ги 
отпочне активностите околу комерцијализација на акци-
ите на ЕСМ на стратешки инвеститори.  
Реформа и трансформација на Македонски железни-

ци - во текот на 2005 година, Владата на Република Ма-
кедонија ќе го продолжи веќе започнатиот Проект за ре-
форма на ЈП Македонски железници, во насока на про-
гресивно трансформирање на државната железница во 
економски одржливи субјекти од различни функционал-
ни области (транспорт и инфраструктура), како и за вос-
поставување регулаторна надлежност за пазар со повеќе 
оператори. Заедно со значителното преструктуирање на 
работната сила, се очекува поедноставените оперативни 
и финансиски активности да резултираат во пазарно по-
добрување. Во согласност со веќе изготвениот Акцио-
нен план, дефинирани се и среднорочните петгодишни 
планови со кои ќе се овозможи подигнување на степенот 
на квалитет на услугите, како што се одржување на ши-
ните, обновување на возниот парк, локомотивите и ли-
ниска електрификација за делот Маџари-Скопје.  
Приватизација на градежно земјиште во државна 

сопственост - во 2005 година ќе се интензивираат при-
ватизационите процеси во оваа област, односно прива-
тизација и други форми на трансформација на градеж-
ното земјиште во државна сопственост на кое право на 
користење имаат физички и правни лица, што со досе-
гашните прописи не беше опфатено. Во согласност со 
Законот за приватизација и закуп на градежно земји-
ште во државна сопственост, форми на трансформација 
на ова земјиште, покрај приватизацијата се и долготра-
ен и времен закуп. Врз овие основи, ќе се обезбеди 
оваа категорија на државна сопственост да добие при-
ватен титулар на сопственоста, со што ќе се обезбеди 
поефикасно користење и грижа за градежното земји-
ште, како и зголемени приходи на Буџетот.  
Предвидени се и активности за зајакнување на ка-

пацитетот, подобрување на поставеноста и јакнење на 
квалитетот и ефикасноста во работењето на Државниот 
завод за геодетски работи. Овие активности ќе се ос-
тваруваат во рамките на реализацијата на Проектот за 
катастар и регистрација на недвижности, која треба да 
започне од средината на 2005 година. Врз овие основи 
се очекува воспоставување на катастар на недвижности 
на целата територија на Република Македонија, зголе-
мување на довербата на јавноста, подобрување на сора-
ботката со институциите чија работа е поврзана со Др-
жавниот завод за геодетски работи, намалување на тро-
шоците на трансакциите преку изградба на адекватен 
начин на регистрирање на земјиштето, што ќе придоне-
се кон развојот на поефикасен пазар на недвижности и 
отстранување на дел од бариерите за влез на СДИ во 
Република Македонија.    
Трансформација и реорганизација на МРТВ � Со 

цел зголемување на ефикасноста и рационално работе-
ње, како и примена на нови технологии и програмски 
стандарди, ќе се изврши одвојување на несуштинските 
делови, односно делови кои не се директно поврзани 
со дејноста на МРТ, кои во три фази ќе се формираат 
како посебни трговски друштва, што ќе работат на про-
фитабилна основа. Во исто време, ќе продолжат  актив-
ностите за решавање на проблемот со превработеност 
од една и недостигот на стручен кадар од друга страна, 
пред се преку природен одлив на работна сила по ос-
нов на пензионирање, преиспитување на работните 
способности, намалување на вработените преку самото 
одделување на поедини делови. Реализацијата на Про-
грамата за трансформација и реорганизација, ќе овоз-
можи функционирање на МРТВ како јавен радиодифу-
зен вис согласно европските стандарди.  сер

 
4.8. Реформи во финансискиот систем  

Развој на банкарскиот сектор - Основен предуслов 
за мобилизација и ефикасна алокација на финансиските 
ресурси, за зголемување на штедењето и инвестициите, 
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како и за создавање на оптимална структура на камат-
ните стапки, секако претставува здравиот и конкурен-
тен банкарски систем. Согласно ова, во 2005 година се 
предвидени измени на Законот за банки со кои ќе се 
изврши: а/ прецизирање и дорегулирање на постапката 
и мерките кон банките кои имаат проблеми во работе-
њето; б/ воспоставување правен основ за регулирање и 
управување со пазарниот ризик; в/ ослободување на 
банките од лимитите за вложување во финансиски ин-
ституции; г/ зголемување на висината на основачкиот 
капитал потребен за основање на банка на 5 милиони 
евра; и д/ редефинирање на финансиските активности 
кои можат да ги извршуваат банките. Покрај ова, изме-
ните на Законот за банки ќе придонесат и за натамош-
но уредување на статусот на досегашните штедилници, 
кои ќе се трансформираат во штедни банки. 
Од останатите активности, во 2005 година ќе се из-

врши и анализа за потребата од донесување на регула-
тива за небанкарски институции, со посебен акцент на 
услугите кои би биле предмет на регулирање, пред се 
факторингот, кредитирањето и паричните картички.  
Развој на осигурителниот сектор - Со цел воспоста-

вување на поконкурентни односи, подобрување на си-
стемот на заштита на интересите на осигурениците и 
поттикнување на влезот на СДИ на осигурителниот па-
зар во земјата, во 2005 година ќе продолжи процесот на 
унапредување и зајакнување на законската регулатива 
од областа на осигурувањето и нејзино усогласување со 
Директивите на ЕУ и принципите и стандардите на Ме-
ѓународната асоцијација на осигурителни супервизори 
(IAIS). Во таа насока, а со цел созадавање на цврст, 
стабилен и транспарентен систем на задолжително оси-
гурување, ќе се донесе нов Закон за задолжително оси-
гурување во сообраќајот. Заради подетално регулирање 
на одредени прашања од работењето на друштвата за 
осигурување (начин на издвојување на технички резер-
ви, вложување на средствата кои ги покриваат технич-
ките резерви, начин на пресметка на капиталот и по-
требното ниво на маргина на солвентност, пресметка 
на коефициенти на ликвидност), во текот на 2005 годи-
на ќе се донесат повеќе подзаконски акти. Со цел аде-
кватна заштита на интересите на осигурениците преку 
обезбедување на финансиски стабилно работење на 
друштвата за осигурување согласно правилата за упра-
вување со ризик, ќе продолжи процесот на унапредува-
ње на нормативната и супервизорската функција на 
Министерството за финансии.  
Развој на пазар на капитал - Со цел ефикасно функ-

ционирање на пазарот и јакнење на довербата во инсти-
туциите на пазарот на хартии од вредност, во првата по-
ловина од 2005 година ќе се донесе нов Закон за хартии 
од вредност, изработен според директивите на Европ-
ската унија и принципите и стандардите на Меѓународ-
ната организација на комисии на хартии од вредност 
(IOSCO). Со него ќе се обезбеди поголема заштита на 
малите акционери, поголема транспарентност, целосна 
информираност на сопствениците на акции и на јавно-
ста, поголема мобилизација на финансиски средства и 
привлекување на СДИ, како и зајакнување на контрол-
ната улога на Комисијата за хартии од вредност.     
Покрај тоа, активностите ќе бидат насочени кон 

зголемување на ликвидноста на пазарот, намалување 
на трансакционите трошоци, како и зголемување на 
конкуренцијата преку влез на странски капитал и меѓу-
народно поврзување на домашниот со странските паза-
ри на капитал. 
Во 2005 година се предвидуваат и измени и допол-

нувања на Законот за инвестициони фондови, во насо-
ка на понатамошна хармонизација со Европските дире-
ктиви кои го регулираат работењето на инвестициони-
те фондови и негова операционализација.  
Исто така, со цел реализација на проектот за развој на 

пазарот на државни хартии од вредност, во 2005 година 
Министерството за финансии ќе започне со емисија на 

дванаесет месечни државни записи, како и постепено про-
должување (зголемување) на рочноста на државните хар-
тии од вредност, со што ќе се зголеми понудата на хартии 
од в едност, како и обемот и прометот на пазарот. р 

4.9. Политика на цени  
Стабилноста на цените и ниската инфлација и во 

2005 година ќе биде една од главните карактеристики 
на макроекономската политика. Оттука, согласно пре-
лиминарните проекции, не се очекуваат поголеми про-
мени на полето на инфлацијата, при што просечната 
стапка на инфлација (мерена преку трошоците на жи-
вот), ќе изнесува околу 1,5%.  
Слично како и во 2004 година, движењето на инф-

лацијата во основа ќе биде детерминирано од движе-
њето на цените на земјоделските и прехранбените про-
изводи, кои имаат и најголемо учество во структурата 
на потрошувачките цени. Континуираната постепена 
либерализација на увозот, односно процесот на ната-
мошно намалување на просечните пондерирани царин-
ски стапки4 (иницирано од членството на Македонија 
во СТО и Договорот за стабилизација и асоцијација со 
ЕУ), ќе има главна улога во држењето на инфлацијата 
на релативно ниско ниво.   
Во текот на годината, позначајни инфлаторни при-

тисоци се очекуваат во првата половина од годината, 
поточно во вториот квартал од 2005 година, предизви-
кано од очекуваното прилагодување на цената на еле-
ктричната енергија, како резултат од донесувањето на 
нова Методологија за формирање на цената на еле-
ктричната енергија од страна на Регулаторната комиси-
ја за енергетика.  
Во исто време, дополнителен придонес во одржување-

то на ценовната стабилност ќе има и координацијата меѓу 
фискалната и монетарната политика. Дефицитот на цен-
тралниот буџет во 2005 година ќе остане на нивото од око-
лу 1% од БДП, додека на вкупниот јавен сектор до 2,3%. 
Во насока на постигнување на планираната стапка на 

просечна инфлација за 2005 година, од особено значење 
ќе биде и продолжувањето на стратегијата на таргетира-
ње на девизниот курс на денарот во однос на еврото. 
Другите клучни претпоставки на кои почива проектира-
ната инфлација се задржување на просечниот курс на 
американскиот долар во 2005 година на ниво приближно 
еднакво со претходната година (50,2 денари за еден САД 
долар), како и благо намалување на цената на суровата 
нафта на светските берзи во 2005 година, особено во пог-
лед на ценовниот пораст присутен во втората половина од 
2004 година. Освен ова, проекциите за инфлацијата во 
евро-зоната (како најголем трговски партнер на Републи-
ка Македонија) од околу 2%, ќе имаат свое влијание врз 
одржувањето на ниска стапка на инфлација.  
Во 2005 година, под административна контрола ќе 

останат цените  во производството на сурова вода за 
водоснабдување на населението и стопанството, произ-
водство и дистрибуција на вода за пиење, прочистува-
ње и одведување на отпадни води (освен колекторите), 
одржување чистота во градови и населби (изнесување 
и депонирање на смет) и услуги за задолжително оси-
гурување на моторните возила (до крајот на март 2005 
година)5. Во однос на цените од областа на енергетика-
та и телекомуникациите, истите ќе бидат предмет на 
регулирање од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика, односно од Управата за телекомуникации.  

                                                                 
4 Dvi`eweto na prose~nata ponderirana carinska stapka vo 
izminatiot period se odviva{e spored slednava dinamika: 5,73% vo 
1999 godina; 5,06% vo 2000; 4,67% vo 2001; 3,99% vo 2002; 3,94% vo 
2003; i 3,1% vo 2004 godina, zaklu~no so septemvri. 
5 Spored Zakonot za trgovija (Sl. Vesnik na RM br.16/2004), na krajot 
na mart 2005 godina prestanuva osnovot za primena na administrativna 
kontrola na ovie ceni. Po ovoj period, istata }e se ostvaruva soglasno 
odredbite na Zakonot za javni pretprijatija i Zakonot za komunalni 
dejnosti, spored koi osnova~ot na javnoto pretprijatie dava soglasnost 
za aktot na cenite. Cenata na vodata za piewe i odveduvaweto na 
otpadni vodi }e se formira spored utvrdena metodologija, soglasno 
Zakonot za snabduvawe so voda za piewe i odveduvawe na urbani 
otpadni vodi (Sl. Vesnik na RM br. 68/2004).      
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5. Фискален сектор 
 
Во 2005 година, фискалната политика ќе се кара-

ктеризира со благо намалување на даночното оптова-
рување6 за околу 1 процентен поен и  непроменето ни-
во на расходите, со понагласена функција на поддршка 
на предвидените реформски мерки, при што дефицитот 
на консолидираниот буџет (централен буџет и фондо-
ви) нема да го надмине нивото од 1,2% од БДП. Ваква-
та проектираниот износ на дефицитот претставува ре-
чиси идентично ниво, односно благо намалување од 
0,1 процентен поен во однос на 2004 година, кога исти-
от изнесуваше 1,3%.  

 
5.1. Даночна политика 

 
Реформите во даночната сфера ќе продолжат во 

2005 година, што ќе овозможи пренесување на пози-
тивните искуства од современите даночни системи од 
развиените пазарни економии. Ќе се донесат нови зако-
ни од областа на директното оданочување, компати-
билни со европските директиви за оваа област, што во 
голема мерка ќе влијае врз амбиентот за поттикнување 
на  претприемништвото и инвестирањето. 
Она што беше карактеристично за даночната полити-

ка во претходната година во поглед на заложбите за зго-
лемување на даночните приходи преку поефикасна нап-
лата на јавните приходи од страна на Управата за јавни 
приходи и Царинската управа, ќе продолжи и во 2005 
година. Имено, Управата за јавни приходи во соработка 
со другите надлежни органи уште поинтензивно ќе се 
ангажира за спроведување на Законот за регистрирање 
на готовински плаќања, што ќе резултира со понатамо-
шен ефекти во сузбивање на сивата економија.   
Во поглед на висината на даночните стапки, во 

2005 година се предвидуваат и благи поместувања кај 
одделни видови даноци, пред се кај акцизите, каде се 
предвидува зголемување на акцизните стапки на цига-
рите во висина до 10% од износот на акцизата, како и 
воведување на акциза на патничките автомобили во за-
висност од зафатнината на моторот. И покрај ваквите 
промени, вкупното даночно оптоварување кај даночни-
те обврзници за оваа категорија на производи нема да 
се зголеми, бидејќи ефектот ќе биде неутрализиран 
преку системско намалување на царинските стапки за 
одделни патнички автомобили, почнувајќи од 1.1.2005 
година и тоа, и тоа од 8% на 4% за земјите од ЕУ и од 
10% на 5% за сите останати земји. 
Понатамошната либерализација на увозот вообича-

ено присутна  во првите години од зачленувањето во 
СТО, ќе продолжи со позитивни ефекти врз економија-
та и населението, но и негативно влијание врз приход-
ната страна на Буџетот и во текот на 2005 година. Тоа 
ќе биде дополнето и со пристапувањето на Република 
Македонија кон Централно-Европскиот Договор за 
слободна трговија (ЦЕФТА) планирано во 2005 година. 
Негативното фискално влијание ќе се ефектиура врз 
висината пред се, на приходите од увозните давачки. 
Сепак, негативните ефекти по овој основ се очекува да 
бидат компензирани со позитивниот ефект од нето из-
возот врз БДП, изразен преку олеснетиот пристап на 
домашните компании на странските пазари. Амортизи-
рање на пониските царински приходи се очекува и пре-
ку примената на новиот Закон за Царинска управа, со 
кој се засилени надлежностите на царинските службе-
ници, што ќе резултира со поефикасна и зголемена 
наплата на увозните давачки. 
Како една од позначајните реформи која се планира 

во наредните неколку години, секако претставува ре-
формата на системот на наплата на социјалните придо-
неси. Во суштина, оваа реформа ќе ги испита можно-
                                                                                                                                 
6 Presmetano kako soodnos me|u dano~nite prihodi i proektiraniot 
BDP 

стите за воспоставување на централизиран систем на 
собирање на социјалните придонеси (придонес за 
здравствено осигурување, придонес за пензиско и ин-
валидско осигурување и придонес за вработување) и 
приходите по основ на персоналниот данок на доход. 
Во 2005 година, за оваа реформа се планира да се на-
прават првите оценки во поглед на импликациите од 
што ќе зависи и нејзината практичната примена.  
Во 2005 година ќе продолжат и активностите за на-

тамошно проширување на мрежата на Договори за од-
бегнување на двојното оданочување на Република Ма-
кедонија со другите земји, во поглед на отстранување 
на даночните бариери во економските односи помеѓу 
земјите.  

 
5.2. Политика на буџетски расходи 

  
Во структурата на расходите на Буџетот во 2005 го-

дина ќе има значителни промени, но и понатаму ќе до-
минираат платите и социјалната компонента, пред се 
како резултат на сеуште значителното учество на рас-
ходите за исплата на тековните трансфери. Во рамките 
на вкупните расходи на Централниот буџет, тековните 
трошоци ќе учествуваат со речиси 90%, детерминирано 
од висината на фиксните трошоци (расходи за плати и 
надоместоци и тековни трансфери).     
Притоа, проектираното зголемување на трошоците 

за плати и надоместоци во висина од околу 2,2% (око-
лу 500 милиони денари), во себе ја содржи определбата 
за дополнителните вработувања во органите на држав-
на управа7, како и ефектот од декомпресијата на плати-
те на државните службеници.  
Во делот на трансферите, во 2005 година е планира-

но намалување на трансферите до фондот за Пензиско 
и инвалидско осигурување (4,3% во споредба со прет-
ходната година), иницирано од завршувањето на про-
цесот на ретроактивана исплата на 8%. Од друга стра-
на, конечното започнување на реформата на пензиски-
от систем во 2005 година повлече дополнителни при-
ходи од Буџетот за премостување на транзиционите 
трошоци. 
Значајна новина во 2005 година се предвидените 

трансфери до единиците на локална самоуправа, наме-
нети за тековно финансирање на дејностите кои ќе се 
пренесат на локално ниво, согласно Законот за локална 
самоуправа и Законот за финансирање на локалната са-
моуправа. Потребните средства за исплата на плати на 
овие вработени се планирани во рамки на масата за 
исплата на плати во централниот Буџет. 
И покрај желбите за поголемо учество на развојната 

компонента во Буџетот, високото учество на недискре-
ционите трошоци во вкупната структура на буџетските 
расходи не дозволува високи отстапки кај капиталните 
расходи во поглед на нивно зголемување. Од тие при-
чини, во 2005 година се предвидува пораст на расходи-
те за инвестиции во висина од 7.2%8, споредено со 
претходната година. За спречување на недоволното и 
ненавремено искористување на предвидените средства 
од капиталните инвестиции (присутно во изминатите 
две години), во 2005 година ќе бидат донесени соод-
ветни мерки со кои ќе се обезбеди навремена реализа-
ција на средствата по овој основ.  
Проектираните движења на приходната и на рас-

ходната страна на Буџетот, во 2005 година ќе го поме-
стат дефицитот на Централниот буџет на ниво од околу 
1% од БДП, односно 2,3% од БДП за Општиот владин 
буџет (вклучувајќи ги проектите финансирани од 
странство), ниво кое ги задоволува мастрихтските кри-
териуми за фискална конвергенција. Финансирањето 
на буџетскиот дефицит, покрај користење на надво-
решни извори (странски донации и кредити), главно ќе 

 
7 Soglasno obvrskite za implementacija na Ohridskiot dogovor 
8 Na nivo na Centralniot buxet 
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се врши од домашни извори и тоа преку емисиии на 
краткорочни државни записи и минимално повлекува-
ње на дел од депозитите на државата во НБРМ. На ва-
ков начин ќе се овозможи целосно навремено и неинф-
латорно финансирање на јавните расходи во 2005 годи-
на. Притоа, во поглед на задолжувањето, основното на-
чело ќе биде почитување на одржливоста на јавниот 
долг на земјата.           
Еден од мошне важните аспекти за зајакнување на 

фискалната дисциплина во 2005 година, претставува и 
интегрирањето на  вонбуџетските фондови и фондови 
за социјално осигурување во рамките на трезорската 
сметка. Иако овој процес започна во текот на 2004 го-
дина позитивните ефекти од неговата реализација ќе 
бидат видливи во 2005 година.  
Имајќи предвид дека учеството на вонбуџетските 

фондови и фондовите за социјално осигурување во јав-
ната потрошувачка е значително, истите треба да функ-
ционираат според јасно дефинирани буџетски правила 
во смисла на одобрување на нивните буџети од страна 
на Собранието и строг надзор над процесот на извршу-
вање. Нивното интегрирање, заедно со интегрирањето 
на сметките на Единиците на локалната самоуправа во 
рамките на трезорската сметка, ќе придонесе за ната-
мошно консолидирање на финансиските средства на 
Централната државна власт во Република Македонија, 
што како краен резултат ќе доведе до подобро управу-
вање со јавните расходи. 

 
5.3. Контрола на јавните расходи 

 
Во 2005 година, во Република Македонија ќе про-

должат активностите за зајакнување на контролата на 
јавните расходи и целосното усогласување на закон-
ската регулатива од областа на финансиската контрола 
со регулативите на Европската унија.  
За таа цел, до крајот на јуни 2005 година, Мини-

стерството за финансии ќе изготви Стратегија за развој 
на јавната внатрешна финансиска контрола, во која ќе 
биде анализирана сегашната состојба на јавната вна-
трешна финансиска контрола, а ќе бидат утврдени и 
насоките за нејзиниот иден развој.  
Врз основа на Стратегија, во 2005 година ќе биде 

изготвен и Закон за јавна внатрешна финансиска кон-
трола, со кој ќе биде утврдена законската рамка на јав-
ната внатрешна финансиска контрола и ќе се овозможи 
изградба на систем на финансиски и други контроли 
воспоставени од раководството, кои ќе придонесат за 
извршување на активностите на транспарентен, регула-
рен, економичен, ефикасен и ефективен начин. 
Процесот на контрола на јавните расходи ќе се за-

јакне и со понатамошната имплементација на Законот 
за внатрешна ревизија во јавниот сектор, односно:   

- изготвување на подзаконските акти за внатрешна-
та ревизија; 

- основање на единици за внатрешна ревизија кај 
буџетските корисници (онаму каде сеуште не се осно-
вани) и кај поголемите единици на локалната самоу-
права; и 

- обука на внатрешните ревизори. 
 

5.4. Управување со јавниот долг 
 
Политиката за рационално користење на буџетските 

средства ќе биде надополнета и со политика на ефикас-
но и одговорно управување со јавниот долг, насочена 
кон одржување на нивото на задолженост и стабилизи-
рање на нето долгот на централната државна власт на 
ниво од околу 40% од БДП. Во таа насока, ќе продолжи 
примената на селективна политика на задолжување на 
државата, при што зацврстувањето на механизмите за 
управување со јавниот долг ќе се обезбеди преку: 

- зајакнување на законската и институционалната 
рамка; 

- оценување на финансиските услови на задолжува-
ње во зависност од фискалниот капацитет; 

- оценување на оправданоста на задолжувањето, 
имајќи ја предвид намената за која се користат средс-
твата; 

- усвојување на годишни планови за висината на 
средства од надворешни извори кои би можеле да се 
инвестираат во одделни сектори на економијата. 
Во насока на зајакнување на законската и институци-

оналната рамка, на почетокот на 2005 година ќе се доне-
се Законот за јавен долг, со што ќе се заокружи закон-
ската регулатива во оваа сфера и прецизно ќе се дефини-
раат клучните прашања за успешно управување со дол-
гот, вклучувајќи ги тука носителите на долгот, критери-
умите и лимитите за задолжување во земјата и во 
странство, издавањето на гаранции. Со него се предви-
дува и продолжување на практиката на подготовка и 
имплементација на среднорочни стратегии за управува-
ње со јавниот долг, кои ќе се одобруваат од Собранието 
и ќе се ажурираат на годишна основа. Воедно, Републи-
ка Македонија ќе продолжи со редовното сервисирање 
на достасаните обврски кон странските кредитори.  
Во поглед на издавањето на државни гаранции, во 

2005 година истите ќе се издаваат само во корист на 
јавните претпријатија и трговските друштва во доми-
нантна сопственост на државата, по основа на користе-
ни странски заеми и кредити, единствено доколку се 
оцени реална потреба за тоа. 
Имајќи го предвид досегашниот успех остварен со 

емисиите на тримесечните и шестмесечните државни 
записи (започнати во текот на 2004 година), како и го-
лемата заинтересираност за пласирање на слободните 
парични средства во овој безризичен финансиски ин-
струмент (чија исплата ја гарантира државата), Мини-
стерството за финансии во текот на првата половина од 
2005 година ќе започне со издавање и на едногодишни 
државни обврзници.  

 
5.5. Јавни набавки 

 
Како дел од вкупните јавни расходи, јавните наба-

вки имаат посебно место во креирањето на буџетската 
политика. Оттука, конституирањето на Бирото за јавни 
набавки (како институција на национално ниво) и него-
вото функционирање во 2005 година, ќе приидонесе за 
обезбедување на законитост, рационалност, ефикас-
ност и транспарентност во спроведувањето на јавните 
набавки, поттикнување на конкуренцијата и рамно-
правноста на понудувачите. 
Со воспоставувањето на информатичкиот систем, 

преку единствениот регистар за реализираните наба-
вки, истите ќе и бидат достапни на јавноста преку ин-
тернет страницата на Бирото, со што ќе се овозможи 
целосна транспарентност во поглед на објавување на 
индикативните известување за јавните набавки плани-
рани во текот на годината, но и во поглед на реализа-
ција на јавните набавки што претставува и еден од на-
чините за поттикнување на конкуренцијата. Истовре-
мено, овој систем ќе овозможи следење на постапките 
и статистичка и аналитичка обработка на податоците 
од реализираните набавки на национално ниво и по од-
делни категории на субјекти.  

 
5.6. Фискална децентрализација 

 
Со Законот за финансирање на единиците на локал-

ната самоуправа и законите кои се однесуваат на пре-
несување на надлежностите на општините, во 2005 го-
дина ќе се создадат услови за: 

- Нов систем на финансирање со кој се гарантира 
финансиска самостојност и квалитетно извршување на 
надлежностите на единиците на локалната самоуправа 
(ЕЛС);  
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- Правни гаранции за немешање од страна на пови-
соките нивоа на власт при извршувањето на надлежно-
стите; 

- Јасно определување на статусот, имотот и односи-
те на единицата на локалната самоуправа и јавните 
установи; 

- Изградба на нов систем на локална јавна сопстве-
ност, соодветен на новите надлежности и одговорности 
на ЕЛС;  

- Слободно здружување на локалните власти;  
- Изградба на механизми за вршење на надзор и 

контрола над работата на органите на единицата на ло-
калната самоуправа;  

- Мала, стручна и ефикасна локална администрација. 
Финансирањето на општините ќе се врши од сопс-

твени извори на приходи определени со закон, во кои 
спаѓаат локалните даноци, локалните такси и локални-
те надоместоци. Со новите фискални надлежности на 
општините овозможено е донесување на одлуки за ви-
сината на стапките на даноците на имот и висината на 
износот на комуналните такси. Работите на утврдување 
и наплата на сопствените приходи на општините ќе се 
вршат од страна на општинската администрација. Зара-
ди целосно следење на состојбите со недвижниот имот, 
општинската администрација ќе води регистар на нед-
вижности и редовно ќе ја усогласува состојбата со ре-
гистарот на недвижности кој го води Државниот завод 
за геодетски работи. 
Системот на финансирање на општините, освен 

сопствените приходи,  предвидува и дотации од Буџе-
тот на Република Македонија и буџетите на фондовите 
и тоа: приходи од данок на додадена вредност; намен-
ска дотација; капитална дотација; блок дотација и дота-
ција за делегирана надлежност. 
Приходите од данок на додадена вредност  ќе се 

обезбедуваат во висина од 3% од вкупно наплатениот 
данок на додадена вредност, остварен во претходната 
фискална година.  
Наменските дотации ќе се користат за финансирање 

на конкретна активност, по проект, институција и про-
грами, со буџетската пресметка за следната буџетска 
година, во согласност со Уредба за методологија за 
распределба на наменски дотации.  
Капиталните дотации ќе се користат за финансира-

ње на инвестициони проекти и при нивната распредел-
ба приоритет ќе имаат проектите со целосно обезбеде-
ни финансиски средства.  
Блок дотациите ќе се користат за финансирање на 

надлежности од областа на културата, социјалната за-
штита и заштитата на децата, образованието и здрав-
ствената заштита.  
Дотациите за делегирана надлежност ќе се користат 

за финансирање на делегираните надлежности од орга-
ните на државната управа на градоначалникот на оп-
штината. Средствата по овој основ се обезбедуваат од 
утврдениот износ за надлежниот орган на државната 
управа во Буџетот на Република Македонија.  

 
6. Надворешен сектор 

 
Растот на економската активност, односно зголему-

вањето на екстерната побарувачка во земјите традици-
онални трговски партнери на Република Македонија, 
преструктуирањето на претпријатијата и зголемување-
то на инвестиционата активност, во 2005 година ќе 
влијаат во насока на поддржување на номиналниот 
раст на извозот на стоки изразен во долари од 23%. Во 
исто време, имајќи ја предвид високата увозна завис-
ност на македонската економија и продолжувањето на 
трговската либерализација ефектуирана во натамошно 
намалување на царинските стапки, се очекуваат високи 
стапки на номинален пораст и на страната на увозот на 
стоки од околу 15%. 

Ваквите движења во надворешно-трговската разме-
на ќе придонесат за мало намалување на трговскиот де-
фицит на ниво од околу 18,4% од БДП, што претставу-
ва намалување од околу еден процентен поен во однос 
на 2004 година.  Благодарение на повисокиот износ на 
трансферите (во прв ред приватните) и подобрувањето 
на билансот на услугите, дефицитот на тековната сме-
тка на платниот биланс ќе забележи извесно намалува-
ње и ќе се позиционира на ниво од околу 5,5% од БДП.     
Финансирањето на дефицитот на тековната сметка 

вообичаено ќе оди преку долгорочно кредитно задол-
жување под концесионални услови. Зацврстувањето на 
политичката и макроекономската стабилност, како и 
подобрувањето на бизнис климата во земјата ќе ја зго-
лемат можноста за недолжничкото финансирање на де-
фицитот, пред се преку очекуваниот прилив на СДИ во 
висина од околу 120 милиони САД долари. 

 
6.1. Мерки за поттикнување на извозот 

 
Основен приоритет на надворешно-трговската по-

литика во 2005 година и понатаму ќе биде создавањето 
на услови за зголемување на извозот на стоки и обезбе-
дување поголемо присуство на македонските произво-
ди на меѓународниот пазар. Завршувањето на прегово-
рите за членство во ЦЕФТА ќе создаде услови за про-
ширена дијагонална кумулација на потекло на стоките, 
што отвора можност за користење на суровини и ре-
проматеријали со потекло од земјите на ЕУ, ЕФТА и 
Турција, кои по финализацијата во Република Македо-
нија ќе можат да се пласираат на пазарите на ЦЕФТА 
како македонски производи, користејќи ги притоа пре-
френцијалите на Договорот. 
Во таа насока, ќе се покрене постапка за прием на 

земјата и во ПАН-Европскиот систем за користење на 
правилото за дијагонална кумулација за потекло на 
стоките. Со тоа ќе се овозможи и покрај увезените су-
ровини и репроматеријали, деловните субјекти во зем-
јата (преку додадената вредност на производите) да до-
биваат сертификат за домашно потекло на стоките 
(ЕУР1) и полесно да ги извезуваат во земјите со кои е 
договорена примената на дијагоналната кумулација на 
потеклото на стоките. 
Имајќи го предвид позитивното искуство од досе-

гашните активности, во 2005 година ќе продолжи сора-
ботката со Проектот за конкурентност на USAID, во 
насока на натамошно поврзување на домашните компа-
нии во индустриски кластери.  
Поддршката и поттикнувањето на извозно ориенти-

раното производство преку Македонската банка за 
поддршка на развојот (МБПР) ќе продолжи и во 2005 
година. Една од главните задачи ќе биде кредитирање-
то на производството наменето за извоз и преземање 
ризик од извозна активност, при што ќе се согледаат и 
можностите за воведување на факторингот, како фи-
нансиски инструмент за поттикнување на извозот. Со 
воведување на оваа финансиска трансакција, извозните 
претпријатија ќе можат да го продаваат своето кредит-
но портфолио (сите извозни побарувања) на МБПР и за 
тоа веднаш да ги добијат средствата со одреден ди-
сконт. 
Во насока на намалување на трговскиот дефицит, 

во 2005 година Министерството за економија ќе напра-
ви анализа на одделните договори за слободна тргови-
ја, кои имаат исклучително негативни реперкусии во 
надворешно-трговската размена и ќе покрене постапка 
за нивно ревидирање. Притоа, внимание ќе се посвети 
и на царините при увозот на суровини и репроматери-
јали. 
Поттикнувањето на извозните активности ќе биде 

овозможено и преку соодветни мерки на трговската 
промоција. За таа цел, Министерството за финансии 
двапати годишно ќе публикува Листа на расположливи 
извори на финансирање (со прецизно наведени услови 



28 јануари 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 6 - Стр. 41 

за кредитирање), која во вид на брошура ќе им се до-
ставува на македонските компании. Исто така, Мини-
стерството за економија ќе подготви Водич за извоз кој 
континуирано ќе се обновува, со цел запознавање на 
домашните компании со условите на одделните пазари, 
обезбедување иницијатива и поддршка во надминува-
њето на трговските бариери.  
 

6.2. Соработка со меѓународни финансиски 
институции 

 
Во наредниот период, Владата на Република Маке-

донија и понатаму ќе продолжи со одржувањето висо-
ко ниво на односи со меѓународните финансиски ин-
ституции, пред се со Меѓународниот Монетарен Фонд, 
Светската банка и Европската банка за обнова и развој, 
како најзначајни партнери во имплементирањето на 
здравите макроекономски политики и структурни ре-
форми. Истовремено, ќе се подигне нивото на сорабо-
тка со ЕИБ и Банката за развој при Советот на Европа 
преку интензивирање на овој вид на соработка и на би-
латерална основа. Во текот на 2005 година, ќе продол-
жат и активностите во насока на забрзување на проце-
сот на интегрирање на Република Македонија во ЕУ. 
Соработка со ММФ - Во следниот период, сорабо-

тката со ММФ ќе продолжи преку склучување на нов 
среднорочен аранжман, со посебен акцент на подобру-
вање на бизнис климата во земјата и унапредување на 
функционирањето на пазарот на работна сила. Покрај 
ова, политиките кои ќе бидат опфатени со претстојниот 
аранжман ќе бидат насочени и кон зајакнување на кор-
поративното управување, реформи во здравствениот 
сектор и посебно во Фондот за здравствено осигурува-
ње, зајакнување на фискалната децентрализација, зго-
лемување на капацитетот на општините и продолжува-
ње на реформите во јавната администрација. 
Соработка со Светската банка - Во 2005 година, со-

работката со Светската банка ќе продолжи со импле-
ментација на тековните проекти и отпочнување на 
останатите проекти од тригодишната стратегија за под-
дршка на земјата (Country Assistance Strategy 2004-
2006). Исто така, во втората половина од годината се 
очекува склучување на нов структурен аранжман 
(PSAL-Programatic Structural Adjustment Loan) во износ 
до 30 милиони САД долари, како континуитет на ре-
формите опфатени со Вториот проект за прилагодува-
ње на управувањето со јавниот сектор (ПСМАЛ 2) 
аранжманот, кој би вклучил и дополнителни реформ-
ски активности во реалната економија во насока на по-
добрување на деловното окружување, зголемување на 
конкурентската способност на македонската економи-
ја, намалување на бариерите за влез на СДИ, трансфор-
мација на јавните претпријатија кои искажуваат загуби 
во редовното работење итн. Воедно, во насока на цело-
купните реформи кои ќе ги спроведува Владата на Ре-
публика Македонија, во текот на втората половина од 
2005 година се очекува склучување на посебен Заем во 
насока на  подобрување на деловното окружување во 
износ од околу 10 милиони САД долари, со кој пра-
ктично ќе се обезбедат средства за спроведување на 
овие реформи во вид на инвестиции и техничка помош. 
Соработката со Светската банка во текот на 2005 годи-
на ќе продолжи и на полето на реформа на катастарот 
со склучување на заем во износ до 15 милиони долари, 
како и поддршка на активностите за олеснување на тр-
говијата и транспортот во ЈИЕ со втор заем во износ до 
10 милиони долари и поддршка на трансформацијата 
на ЈП Македонски железници со заем во износ до 15 
милиони долари. 
Соработка со Европската банка за обнова и развој 

(ЕБРД) - активностите на ова поле ќе се одвиваат во 
рамките на усвоената Стратегија за Република Македо-
нија за периодот 2004-2006 година, во која се потврду-
ва определбата на ЕБРД за доминантно финансирање 

на проекти од финансискиот (финансирање на МСП и 
зајакнување на банкарскиот сектор) и приватниот се-
ктор (поддршка на извозно ориентираните компании со 
одобрување на заеми, гарантирање или акционерски 
вложувања), додека од областа на јавниот сектор прио-
ритетни за финансирање и понатаму остануваат инфра-
структурни проекти од областа на енергетиката, транс-
портот и локалната инфраструктура.  

 
7. Монетарна политика 

 
Во 2005 година, монетарната политика ќе биде на-

сочена кон натамошно одржување на ценовната ста-
билност во економијата, како основна монетарна цел. 
Притоа, и понатаму ќе се применува стратегијата на 
таргетирање на номиналниот девизен курс на денарот 
во однос на еврото, со што одржувањето на стабилно-
ста на девизниот курс на денарот ќе претставува по-
средна монетарна цел. 
Согласно проекциите, во 2005 година нето девизна-

та актива на банкарскиот систем ќе оствари пораст, 
при што во согласност со потребата од дополнително 
кумулирање на девизни резерви и нето девизната акти-
ва на НБРМ ќе делува во насока на креирање на при-
марни пари. И покрај ниското ниво на проектираниот 
буџетски дефицит од 1% од БДП, во услови на потреба 
од повлекување на средства од сметката на државата 
кај НБРМ, нето-позицијата на државата кај НБРМ се 
очекува да делува во иста насока. Имајќи ја предвид 
адекватната месечна покриеност на увозот, во 2005 го-
дина се предвидува натамошно зајакнување на бруто 
девизните резерви, како значајна детерминанта на мо-
нетарната политика. 
Од аспект на структурата на примарните пари, во 

2005 година се очекува пораст на побарувачката за го-
тови пари во согласност со проектираниот номинален 
пораст на БДП. Така, проектираниот годишен пораст 
на готовите пари во оптек за 2005 година изнесува 
5,3%, што при очекуван пораст на вкупната денарска 
ликвидност на банките од 32,6% ќе резултира со прое-
ктиран годишен раст на примарните пари од 11,1%. 
Во услови на поинтензивен економски раст и со тоа 

повисок расположив доход, под претпоставка за ната-
мошно задржување на постојната склоност кон штеде-
ње, во 2005 година се очекува пораст на денарските и 
на девизните депозити од 19,8% и 18,5%, соодветно. 
Во согласност со очекувањата за поставеноста на 

монетарната и фискалната политика во 2005 година, 
како и проектираното проширување на депозитната ба-
за на банките и очекуваното поактивно користење на 
нивните девизни средства, проектираниот годишен по-
раст на вкупните кредити одобрени на приватниот се-
тор за 2005 година изнесува 12,8%.  к

 
8. Проекција на платниот биланс  

Во услови на интензивирање на економската актив-
ност, преточена во пораст на индустриското произ-
водство од 6-7%, реален пораст на БДП од 3,8%, јакне-
ње на домашната побарувачка од 2,1% во земјите тра-
диционални трговски партнери, умерен пад на цените 
на нафтата на светскиот пазар, како и во согласност со 
деловните планови на дел од носечките компании во 
надворешно-трговската размена, во 2005 година се оче-
кува дефицитот во тековната сметка од Платниот би-
ланс да достигне околу 5,5% од БДП.  
На страната на извозот на стоки, во 2005 година се 

очекува номинален пораст од 23% во однос на прет-
ходната година, како резултат на очекувањата на извоз-
ниците базирани на зголемениот број на склучени до-
говори за доработки и редовен извоз. Генератор на из-
возниот раст ќе бидат железото и челикот, каде зголе-
мениот извоз ќе биде поддржан од поволната конјукту-
ра на светскиот пазар и рестартирањето на еден од во-
дечките капацитети од оваа дејност.  
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За разлика од претходната година, во 2005 година 
се очекува мало забавување на динамиката на пораст 
на извозот на текстил и облека, како резултат на очеку-
ваните импликации врз домашната текстилна инду-
стрија од укинувањето на квотите за текстил на почето-
кот на 2005 година, што ќе предизвика значително зао-
стрување на конкуренцијата во светски рамки.  

9. Проекција на макроекономските агрегати 
 
 
 
 
 
 

Во поглед на останатите групи на производи, изво-
зот на храна и на пијалаци е проектиран со слична ди-
намика како и во претходните години, при што е земен 
во предвид економскиот раст и апсорпционата моќ кај 
поважните извозни партнери на Република Македони-
ја. Проекцијата на извозот на тутун во целост базира на 
очекувањата на главните извозници на тутун. 

 
 
 
 
 
 
 На страната на увозот на стоки, во 2005 година се 

очекува пораст од околу 15%, при што зголемувањето 
на увозот на производи за широка потрошувачка ќе би-
де конзистентен со очекуваниот номинален пораст на 
БДП од околу 5,5%. Истата претпоставка е инкорпори-
рана и при проекцијата на увозот на минерални горива. 

 
 
 
 
 
 Во 2005 година, се очекува благо намалување на де-

фицитот кај услугите, при што стапките на прилив и 
одлив од услуги кореспондираат со стапките на извоз и 
увоз на стоки. 

 
 
 
 Позначителни промени во 2005 година не се очеку-

ваат кај приливите врз основа на доход и тековни 
трансфери. Притоа, во согласност со проектираната ди-
намика на развиените економии, во делот на приватни-
те трансфери предвиден е пораст кај дознаките. 

 
 
 
 
 Проекцијата на капиталната и финансиска сметка 

главно е егзоген елемент, односно базира на склучени 
договори за заеми и кредити и предвидени отплати по 
основ на главница на долгот во 2005 година. Во таа на-
сока, се очекува користење на долгорочни и средно-
рочни кредити од мултилатерални кредитори. Во рам-
ки на мултилатералните кредитори се очекува повлеку-
вање на средства од ИБРД, ИДА, ЕБРД и други вклу-
чувајќи ја и Европската Унија. 

 
 

2001 2002 2003 2004 1 2005 2

Realen sektor

Bruto doma{en proizvod

     - stapka na realen rast -4.5 0.9 3.4 2.5 3.8
     - tekovni ceni, vo milioni denari 233,841 243,970 253,454 258,751 272,481
     - vo milioni SAD dolari 3,437 3,769 4,668 5,238 5,428
Inflacija (tro{oci na `ivot, prosek) 5.5 1.8 1.2 -0.4 1.5
Plati (mese~en prosek, neto)

     - nominalen porast 3.5 6.9 4.8 4.0 4.0
     - realen porast -2.0 5.1 3.6 4.4 2.5
Porast na vrabotenosta (vo %) 9.0 -6.3 -2.9 1.0 1.5

Fiskalen sektor

Prihodi na centralniot buxet 22.2 23.5 21.1 22.0 20.6
Rashodi na centralniot buxet 28.0 28.5 22.1 21.9 21.6
Buxetski deficit/suficit -5.8 -5.0 -1.0 0.1 -1.0

Nadvore{en sektor

Izvoz (% od BDP) 33.6 29.5 29.1 32.5 36.6
Uvoz (% od BDP) 48.9 50.9 47.4 52.0 55.1
Trgovski bilans (% od BDP) -15.3 -21.3 -18.3 -19.5 -18.5
Tekovna smetka (% od BDP) -7.1 -9.5 -3.3 -6.1 -5.5
Pokrienost na uvozot (rezervi/uvoz) 4.9 4.4 4.0 4.0 3.5
SDI (milioni SAD dolari) 439 77 97 113 125

Monetaren sektor

Kreditirawe na privaten sektor 1.4 -0.9 19.0 21.7 12.8
M4 denarski del 49.3 2.9 14.2 14.7 15.8
Brzina na pari vo optek (kraj na period) 3.1 6.6 5.9 5.2 4.7

1 Ocenka 2 Predviduvawe

Izvor: Narodna banka, Dr`aven zavod za statistika, Ministerstvo za finansii

% od BDP

realni stapki na porast

Макроекономската политика на Република Македо-
нија за 2005 година ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  

 
           Бр.19-72/1                Претседател на Владата 
17 јануари 2005 година          на Република Македонија 

       Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. Согласно планот на отплата на НБРМ, во 2005 година 
се очекува отплата на обврските по основ на главница на 
долгот во износ од 165 милиони долари. Во исто време, 
врз основа на најавите на странските партнери, се очекува 
прилив на средства по основ на директни и портфолио 
инв стиции во висина од 124 милиони долари.  

__________ 
115. 

е 
          - милиони САД долари 

Проекција на Платниот биланс за 2005 година  
1. Тековна сметка -301 
без официјални трансфери -371 
Трговски биланс (фоб) -1.008 
Извоз 1.996 
Увоз 3.004 
Услуги, нето -24 
Доход, нето (вклучена и камата, нето) -44 
Трансфери, нето 776 
Официјални 71 
Приватни 705 
2. Капитална и финансиска сметка 342 
Капитална сметка (нето) 8 
Финансиска сметка 334 
Користења 284 
Отплати 165 
Директни и портфолио инвестиции (нето) 124 
Валути и депозити (нето) -10 
Население, нето 46 
Комерцијални банки (нето) -55 
Краткорочни кредити (нето) 0 
Трговски кредити (нето) 101 
3. Грешки и пропусти 0 
4. Вкупен биланс 41 
5. Финансирање -71 
Нето девизни средства, промени (зголемување: -) -71 
Промени во бруто девизни резерви (зголемување: -) -66 
ММФ (нето) -10 
Други, нето 5 
6. Финансиски јаз 30 

Врз основа на член 2 од Законот за социјална зашти-
та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
50/97, 16/00, 17/03 и 65/04) и член 31, став 4 од Законот 
за извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2005 година (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 96/04), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата  одржана на 24.01.2005 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
ЗА 2005 ГОДИНА 

 
I. ПОЈДОВНА ОСНОВА 
Основен документ во остварувањето на социјалната 

заштита во 2005 година е Законот за социјална заштита 
врз основа на кој со оваа програма се уредуваат по-
драчјата на социјалната заштита, специфичните потре-
би на населението и начинот на остварување на соци-
јална заштита. 
Во остварување на социјалната заштита се приме-

нуваат и одредбите од други законски прописи како 
што се: Закон за семејство; Кривично правните пропи-
си; Законот за вработување на инвалидните лица, под-
законските акти со кои е уредено правото на социјална 
помош � Одлуката за условите, критериумите, висина-
та, начинот и постапката за утврдување и остварување 
на правото на социјална парична помош, како и други 
подзаконски акти утврдени со законската регулатива. 
Во остварувањето на социјалната заштита соодвет-

но влијание имаат и развојните документи на Владата 
на Република Македонија: Макро-економската полити-
ка за 2005 година, Програмата за работа на Владата на 
Република Македонија за 2005 година со која се импле-
ментираат стратешките цели на Републиката; нацио-



28 јануари 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 6 - Стр. 43 

налната стратегија за намалување на сиромаштијата во 
Република Македонија и дополнението со документот 
Подршка и Програма за намалување на сиромаштијата 
и невработеноста и Буџетот на Република Македонија 
за 2005 година. 
Во реализацијата на социјалната заштита во 2005 

година, значајно место ќе имаат Меѓународните Кон-
венции и препораки, меѓу кои се: Стратегијата за соци-
јална кохезија на Европскиот Комитет за социјална ко-
хезија, Заедничкиот Меморандум за вклучување (Joint 
Inclusion Memorandum), Милениумските развојни цели 
на ОН во делот на првата развојна цел: намалување на 
сиромаштијата и други документи со што ќе се врши 
постапно приближување кон законодавството на ЕУ. 
Во рамки на неопходните реформски зафати во со-

цијалната заштита во 2005 година ќе продолжи реали-
зацијата на Проектот за имплементација на социјална 
заштита (СПИЛ Проект∗) чија основна цел во делот на 
социјалната заштита е да се подобри ефективноста и 
ефикасноста на системот на социјалната заштита преку 
подобрување на администрирањето. 
Во 2005 година акцент ќе биде ставен на анализа на 

законите и подзаконските акти од аспект на поставува-
ње на унифицирана методологија за утврдување и исп-
лата на одделни видови на социјални бенефиции. 
Како следни чекори на овие активности ќе биде 

изработката на единствена софтверска апликација за 
сите центри за социјална работа и меѓусебно поврзува-
ње, како и ИТ поврзување со Министерството за труд и 
социјална политика и Агенцијата за вработување. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА 

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
Социјалната заштита и во 2005 година ќе се реали-

зира преку обезбедување на: 
- услуги и мерки за социјална превенција, вонин-

ституционална заштита и институционална заштита за 
граѓаните кои се изложени на основните социјални ри-
зици и  

- социјална помош за корисниците; 
Корисниците на социјална заштита како дел од на-

селението можат да се згрижат како поединци, семејс-
тва-домаќинства или група на население и за овие гру-
пи се применуваат соодветни облици на услуги и мер-
ки во социјалната заштита.  
Во Групата на корисници на социјална заштита кои 

ќе бидат опфатени со услугите и мерките на социјална-
та заштита1 се: малолетни лица без родителска грижа � 
959; малолетни лица со воспитно социјални проблеми 
� 7.707; малолетни лица воспитно запуштени � 3.148; 
малолетни лица со пречки во развојот � 6.248; други 
малолетни лица � 493, како и возрасни лица од следни-
те категории корисници: стари лица � 12.736; возрасни 
инвалидни лица � 12.836; лица со конфликти во семејс-
твото � 4.198; возрасни лица со општествено негативни 
навики � 848; самохрани мајки � околу 1.200 и други 
лица корисници на услуги � 4.417. 
За сите овие лица континуирано ќе се преземаат 

мерки во насока на подобрување на услугите и нивната 
достапност. 
Тргнувајќи од потребите на ова население како и 

правците на развој на социјалната заштита во насока на 
приближување кон законодавството и практиката во 
земјите на Европската Унија, во 2005 година, во делот 
на услугите и мерките за заштита, ќе бидат преземени 
следните чекори за реализација на стратешките актив-
ности:  
                                                                 
∗ СПИЛ Проектот се реализира со заем на Светската банка, започна на 
1.09.2004 година и ќе трае заклучно со 31.12.2008 година. Истиот покрај 
реформите во социјалната заштита ги опфаќа и реформите во 
пензискиот систем. 
1 (Показатели од Статистичкиот билтен на Заводот за социјални дејности 
Скопје.  

Стратешки активности 
1. Реализација на децентрализација во социјал-

на заштита 
Со измените и дополнувањата на Законот за соци-

јална заштита (�Службен весник на РМ� бр. 65/04) соз-
дадени се законски услови за пренесување на основач-
ките права на домовите за стари лица од централната 
власт на општините во кои се наоѓа седиштето на овие 
јавни установи. Практичното пренесување ќе се реали-
зира по 01.07.2005 година. 
Пренесувањето на Дневните центри за социјално 

исклучените лица, кои се основани како организациони 
единици на одредени јавни установи и оние кои ќе би-
дат основани во 2005 година ќе се врши во директен 
договор помеѓу министерството и органите на општи-
ната, односно градот Скопје. 
Во системот на социјалната заштита функционира-

ат следните Дневни центри: 
1. за деца со пречки во интелектуалниот развој во 

Крива Паланка, Битола, Делчево, Прилеп, Скопје � 2 во 
Завод за рехабилитација на деца и младинци и во нас. 
Железара, Тетово, Велес и Гевгелија; 

2. за лица-жртви на семејно насилство во Скопје, 
Кочани, Струмица и Битола; 

3. за лица кои злоупотребуваат дроги и други пси-
хотрпни супстанци во Охрид и Куманово, а врз основа 
на принцип на партнерство и во Струмица; 

4. за деца на улица во Скопје; 
5. за стари лица во Чашка-Велес; 
6. во с. Манастирец-Македонски Брод функционира 

Детски центар за деца со попреченост и деца сместени 
во згрижувачки семејства. 
Децентрализацијата на социјалната заштита помеѓу 

другото може да се однесува на организирање на соци-
јалната заштита за одделни категории на население на 
ниво на општина или на регионално ниво со средства 
за работа (простор, опрема и кадри) и средства за фи-
нансирање што ќе ги обезбеди општината. Имено, врз 
основа на анализа на потребите за социјална заштита 
на населението, општината може да организира соци-
јална заштита преку примена на некоја од формите на 
социјалната заштита предвидени со Законот. Вака ор-
ганизираната социјална заштита која ќе се заснива на 
аналитичко согледување за потребите на граѓаните, ќе 
значи подобрување на квалитетот на услугите, а не е 
исклучена и можност за повисок стандард во давањето 
на услугите и доделувањето на паричната помош, до-
колку општината има можност. 
Заради фактот дека децентрализацијата е процес кој 

ќе се одвива во фази се очекува од објективни причини 
оваа постапка да се реализира и во наредните години. 

 
2. Деинституционализација како процес ќе про-

должи да се реализира и во текот на 2005 година при 
што ќе се продолжи со политиката за отварање на 
дневни центри за: деца со пречки во интелектуалниот 
развој (Кичево, Кавадарци, Куманово, Штип, Гостивар, 
Виница, Берово, Пробиштип и др.), за жртвите на се-
мејно насилство (Охрид и Куманово), за лица кои злоу-
потребуваат дрога (Скопје, Тетово односно Гостивар и 
Битола), за бездомници (Скопје) за деца на улица � 
улични деца (Скопје и Битола), а доколку има можност 
и за други категории на социјално исклучени лица. 
Во процесот на деинституционализација во соци-

јалната заштита вклучен е и �Проектот за развој на оп-
штините� подржан од Светската банка со кој се овоз-
можува изградба и опремување на дневни центри за 
лица со пречки во интелектуалниот развој и за стари 
лица во руралните општини во Република Македонија 
(во општините Студеничани, Шипковица, Оризари и 
Џепчиште за лица со пречки во интелектуалниот раз-
вој, а во општините Витолиште, Богомила, Конопиште, 
Клечовце, Петровец, Ново Село, Ростуше и Облешево 
за стари и за стари-изнемоштени лица). 
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Во рамките на расположливите финансиски можно-
сти за 2005 година, Министерството за труд и социјал-
на политика ќе подржи отварање на дневни центри за 
возрасни лица со интелектуална или телесна попрече-
ност во некои општини каде функционираат дневни 
центри за деца со пречки во развојот, со цел да се запа-
зи континуитетот на веќе воспоставената социјализа-
ција и интеграција на овие лица во локалната заедница. 
Во функција на деинституционализацијата е и раз-

војот на обликот сместување во згрижувачко семејс-
тво. Во 2005 година со активностите што ќе бидат пре-
земени ќе се влијае на зајакнување на мрежата на згри-
жувачките семејства како значаен ресурс во згрижува-
њето на лица во социјален ризик. Во рамките на долго-
рочната соработка што се реализира со УНИЦЕФ ќе се 
промовира програма за зголемување на бројот на згри-
жувачките семејства и нивна специјализација за згри-
жување особено на деца и млади со попреченост во 
развојот, воспитно-социјални проблеми и сл. 
Во 2005 година ќе се донесе подзаконски акт со кој 

ќе се утврдат критериумите за избор на згрижувачките 
семејства, видот и обемот на услугите, висината на на-
доместокот на трошоците за сместување и надоместо-
кот за згрижување, согласно потребите на сместеното 
лице. Со тоа ќе се подигне квалитетот на услугата на 
сместување во згрижувачко семејство. 

 
3. Вклучување на правни и физички лица во вр-

шење на одредени работи во социјалната заштита 
(плурализација)  
Со измените и дополнувањето на Законот за соци-

јална заштита, создадени се услови за вклучување на 
здруженија на граѓани (НВО) и на физичките лица за 
вршење одредени работи од социјалната заштита утвр-
дени во законот. Оваа активност ќе може да се импле-
ментира во првата половина од 2005 година, за што е 
предвидено да се донесат и соодветни подзаконски 
акти. Димензионирањето на активностите и учеството 
во финансирањето на доверените работи од социјална-
та заштита на здруженијата на граѓани и на физичките 
лица ќе биде во зависност од расположивите средства 
во Буџетот на Република Македонија за 2005 година. 
Покрај вклучувањето на здруженијата на граѓани и 

на физичките лица, во 2005 година се создадени пре-
дуслови за вклучување и на приватниот сектор во ин-
ституционалната и вонинституционалната заштита на 
лицата во социјален ризик, во формите на заштита 
предвидени во законот. 
Во првата половина на 2005 година се очекува 

вклучување на приватната иницијатива во основањето 
на установи за згрижување на стари лица и давањето 
на услуги за овие корисници. Во наредниот период се 
очекува да се зголеми интересот за вклучување на при-
ватната иницијатива и за другите категории на граѓани 
во социјален ризик. 
Вклучувањето на сите овие даватели на услуги по-

крај постојаната мрежа на јавни установи, ќе придоне-
се да се зголеми конкуренцијата во вршење на социјал-
на заштита и подобрување на квалитетот на услугите и 
проширување на видот на услугите во социјалната за-
штита. На подолг рок ќе доведе намалување на трошо-
ците за изградба и одржување на големи објекти за 
јавни установи како и зголемување на постојните капа-
цитети за згрижување на старите лица и сите останати 
категории на граѓани кои се изложени на социјален ри-
зик како и можност за самовработување. , 

 
4. Приближување на законодавството во областа 

на социјалната заштита кон законодавството на ЕУ 
и изградба на институционалниот систем за импле-
метација 
Министерството за труд и социјална политика ќе 

продолжи да ги следи законските прописи во доменот 
на социјалната заштита со цел истите постапно да 
бидат усогласени со законските прописи на ЕУ. 

Во таа насока направени се одредени измени и до-
полнувања на Законот за социјална заштита и Законот 
за семејството, а истовремено министерството учеству-
ваше во измените и дополнувањата на кривично-прав-
ните прописи во делот на спроведување на алтернатив-
ните мерки на казнување. 

- Со измените и дополнувањата на Законот за семејс-
твото како новина е вградена заштита на жртвите на 
насилството во семејството, за што во 2005 година ќе се 
инвестира во зајакнување на капацитетите на центрите 
за социјална работа преку соодветна обука на кадрите за 
нови пристапи во третманот на жртвите и спроведување 
на мерките спрема извршителот на насилството. 
Со интересорска соработка помеѓу министерствата, 

на ова поле се очекуваат позитивни резултати во за-
штитата на жртвите на семејното насилство, за што ќе 
биде изготвен меморандум за соработка. 
Со цел да се обезбеди акутна заштита на жртвите на 

насилството во семејството, во 2005 година ќе се зголе-
ми бројот на центри за привремено згрижување кои ќе 
продолжат да функционираат на локално или регио-
нално ниво. 

- Со измените и дополнувањата на законите од об-
ласта на кривично правните прописи, надлежностите 
на центрите за социјална работа во спроведувањето на 
алтернативните мерки, воспитните мерки и поспенал-
ната заштита е зголемена кај постапувањето со мало-
летните и возрасните сторители на кривични дела. За 
имплементација на алтернативните мерки ќе се зајакне 
стручниот потенцијал на кадрите во центрите за соци-
јална работа и ќе се зголеми бројот на програмите со 
кој ќе се реализираат алтернативните мерки. 
За да се постигне оваа цел, во 2005 година ќе се из-

готват методолошки упатства и обука за сите учесници 
во спроведувањето на алтернативните мерки. 

- Вклучувањето на поголем круг на одделни попула-
циони групи на социјално исклучени лица во 2005 година 
ќе биде приоритетна задача на Министерството за труд и 
социјална политика, центрите за социјална работа и 
другите носители на социјална заштита. При тоа акцент 
ќе биде ставен на зголемување на бројот на дневните 
центри за сите категории социјално исклучени граѓани. 
Министерството за труд и социјална политика осо-

бено ќе  подржува отворање на мали групни домови за 
социјална заштита на локално или регионално ниво, во 
рамките на процесот на деинституционализација. 

- Министерството за труд и социјална политика, ка-
ко носител на Националната стратегија за Ромите во 
Република Македонија и координатор на интересорска-
та работна група за подготовка и имплементација на 
националните акциони планови за декадата на Ромите 
2005-2015, во 2005 година ќе продолжи да ги коорди-
нира активностите поврзани со утврдените политики. 

- Министерството за труд и социјална политика 
почнувајќи од 2005 година постапно ќе ја превземе 
грижата за барателите на азил, согласно Законот за 
азил и привремена заштита (�Службен весник на РМ� 
бр. 49/03). Врз основа на одредбите во законот, Мини-
стерството за труд и социјална политика е надлежно за 
сместување и згрижување на барателите на право на 
азил во прифатен центар или друго место за сместува-
ње кое ќе го определи министерството, право на здрав-
ствена заштита и право на парична помош за носителот 
и за членовите на семејството. Прифатниот центар кој 
е во фаза на изградба ќе се стави со употреба во четвр-
тото тромесечје на 2005 година, додека другите права 
на барателите на право на азил се веќе во сила. 
Министерството за труд и социјална политика во 

зајакнување на капацитетите на стручните работници 
во центрите за социјална работа и други стручни уста-
нови преку организирање соодветни обуки, ќе инвести-
ра околу 400.000 денари. Се очекува во спроведување 
на овие активности да се вклучат и некои меѓународни 
организации. 
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5. Помош на внатрешно раселените семејства и на 
семејствата на бегалците од други држави ќе се пружа и 
ќе се преземат мерки во рамки на насоките на Координа-
тивното тело при Владата на Република Македонија. 
Активностите што ќе се преземат во 2005 година, 

ќе бидат насочени кон натамошно враќање на раселе-
ните лица во своите домови и преку исплата на едно-
кратна парична помош во функција на создавање еле-
ментарни услови за живот. 
Задоволувањето на егзистенционалните потреби на 

овие лица ќе се обезбедува со средства од Буџетот на 
Република Македонија, додека средствата за рекон-
струкција на домовите ќе се обезбедуваат по пат на до-
нации. 

6. Министерството за труд и социјална политика, 
како редовна обврска ќе продолжи да се грижи за на-
времена исплата на социјалните помошти согласно за-
конот и тоа: 
а) Постојана парична помош-се исплаќа на лицата 

кои се неспособни за работа и неможат да остварат 
средства за егзистенција согласно други прописи. Во 
2005 година се очекува бројот на овие корисници да 
изнесува 5000 семејства, за што ќе бидат потребни 
220.000.000 денари. 
б) Социјална помош-се исплаќа на домаќинства во 

кои одделни членови се способни за работа, но се мате-
ријално необезбедени. 
Врз основа на извршените измени во подзаконскиот 

акт на Владата на Република Македонија - Одлуката за 
условите, критериумите, висината, начинот и постапка-
та за утврдување и остварување на правото на социјал-
на  помош, во насока на поправична распределба на 
средствата за социјална парична помош и усмерување 
на истата кон  најзагрозените домаќинства, во 2005 го-
дина, ќе продолжи вршењето на увидот во секое дома-
ќинство повеќе пати во годината. 
За исплата на социјалната помош ќе бидат реализи-

рани 1.740.000.000 денари, а се очекува да бидат опфа-
тени околу 66.000 домаќинства. 
в) Паричен надоместок за помош и нега-се исплаќа 

на лица кои не можат да ги вршат основните животни 
потреби без помош од друго лице (лицето е неподвижно, 
потполно слепо, заболено од дистрофија или сродни 
мускулни или нервно мускулни заболувања, церебрална 
и детска парализа) како и на лице со тешки и најтешки 
пречки во психичкиот развој над 26 годишна возраст. 
Бројот на барателите за ова право е во постојан по-

раст и со цел да се издеференцираат корисниците на 
кои ова право им е неопходно, воведени се редовни 
контроли од страна на стручните лица во центрите за 
социјална работа. Потребните средства за задоволува-
ње на правото ќе изнесуваат 780.000.000 денари, а ќе 
бидат опфатени во просек околу 20.000 корисници. 
г) Право на здравствена заштита - ова право соглас-

но законските прописи можат да го остварат корисни-
ците на постојана парична помош, лицата сместени во 
друго семејство и во установи за социјална заштита ка-
ко и лица кои користат права на паричен надоместок за 
помош и нега, ако не можат здравствено да се осигурат 
по друга основа. 
Согласно просечниот број на корисници, - 5.700 за 

ова право ќе се реализираат 58.000.000 денари. 
д) Право на надоместок на плата за скратено работно 

време поради нега на хендикепирано дете-ова право кое 
е утврдено со Законот за социјална заштита и со Законот 
за работни односи, го остварува еден од родителите на 
хендикепираното дете, доколку родителите се во 
работен однос. За задоволување на ова право во текот на 
2005 година ќе се реализираат 7.000.000 денари. 
ѓ) Еднократна парична помош и помош во натура-

ова право можат да го остварат лица или семејства кои 
што се нашле во положба од социјален ризик заради 
претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подол-
го лекување или друга социјална криза. 

За ова право ќе се реализираат 50.000.000 денари. 
е) Материјално обезбедување за членовите на се-

мејствата чии хранител е на задолжителна воена служ-
ба согласно Законот за правата на членовите на семејс-
твото чиј хранител е војник на служење на воен рок, за 
што ќе се потрошат 5.000.000 денари за просечен број 
од околу 250 семејства. 
Вкупните трошоци за плаќањата на овие социјални 

бенефиции во 2005 година ќе изнесуваат 2.860.000.000 
денари. 
Покрај исплатата на социјална помош која е утвр-

дена со Законот за социјална заштита, во 2005 година, 
преку постојната мрежа на јавни установи за 
социјална заштита-центрите за социјална заштита ќе 
се врши исплата и на:  

- цивилна инвалиднина за лицата кои се здобиле со 
потешки повреди од заостанат воен материјал согласно 
Законот за цивилни инвалиди за што во Буџетот на   
Република Македонија се обезбедени 40.000.000 дена-
ри. Ова право ќе го користат околу 460 корисници. 

- Во текот на 2005 година, преку центрите за соци-
јална работа ќе се остваруваат и реализираат парични-
те примања утврдени во Законот за заштита на деца 
(детски додаток, посебен додаток и помош за опрема 
на новороденче). 

 
III. Финансиски средства за социјална заштита и 

мерки на реализација 
Програмата за остварување на социјалната заштита 

за 2005 година ќе се реализира со средства од Буџетот 
на Република Македонија и тоа преку остварување на 
неколку програми: 

- 20 - Програма за социјална заштита со вкупен из-
нос од 302.848.000 денари со која ќе се обезбедуваат 
платите и надоместоците на вработените во социјална-
та заштита и одделни издатоци за набавка на опрема; 

- 21 - Програма за заштита на социјално загрозено 
население со вкупен износ од 2.860.000.000 денари со 
кои средства ќе се обезбедуваат социјалните примања 
на лицата во социјален ризик; 

- 22 - Заштита на цивилни инвалиди дел во износ од 
40.000.000 денари; 

- 23 - Згрижување на стари лица, за функција на до-
мовите за стари лица за првата половина од 2005 годи-
на во износ од 10.500.000 денари, а со оглед на престој-
ната децентрализација на оваа надлежност, во посебен 
дел се планирани уште 10.500.000 денари за функциите 
што ќе се реализираат по 01.07.2005 година; 

- 24 - Згрижување на азиланти и внатрешно раселе-
ни лица во износ од 115.000.000 денари наменети за ис-
храна и згрижување на раселените лица во колективни 
центри и во домаќинства, како и за парична помош, 
здравствена заштита и прифатен центар за лицата кои 
побарале азил во Република Македонија; 

- 25 - Згрижување со вонинституционална и инсти-
туционална заштита, во вкупен износ од 134.000.000 
денари и тоа за згрижување на деца без родители и ро-
дителска грижа 35.000.000 денари;  
Згрижување на лица со попреченост во телесниот 

или интелектуалниот развој 65.000.000 денари и за 
функционирање на дневните центри за социјално иск-
лучените корисници 34.000.000 денари. 
Во рамки на расположивите средства од Буџетот на 

Република Македонија и оваа програма ќе се обезбеду-
ва редовна исплата на социјалната парична помош со 
која на граѓаните им се обезбедува минимум на соци-
јална сигурност. Исто така ќе се настојува да се подо-
брат условите за живот и работа на згрижените корис-
ници во институционалната и вонинституционалната 
заштита, а истовремено ќе се настојува да се прошири 
бројот и видот на дневните центри како посоодветни 
форми на згрижување. Ќе се работи на натамошно за-
јакнување на капацитетите на центрите за социјална 
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работа и другите установи, преку обука на стручните 
кадри, но и со неопходно кадровско доекипирање со 
стручни профили утврдени во законот. 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

         Бр. 19-97/1                       Претседател на Владата 
 24 јануари 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

116. 
Врз основа на член 34, став 2 од Законот за научно-

истражувачка дејност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 13/96 и 29/02) и член 32, став 2 од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
96/04),  Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.01.2005 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА-
ТА ДЕЈНОСТ, ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ И ТЕХНИЧ-
КАТА КУЛТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2005 ГОДИНА 
 
ПОТПРОГРАМА ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА 

ДЕЈНОСТ ЗА 2005 ГОДИНА 
 

Програмата за научноистражувачка дејност во Ре-
публика Македонија ќе се остварува во согласност со 
Уставот на Република Македонија, Законот за научно-
истражувачка дејност �Службен весник на РМ� бр. 
13/1996 година и подзаконските - акти - Правилникот 
за утврдување на условите и критериумите за доделу-
вање на средства за реализација на годишните програ-
ми за работа и развој на јавните научни установи обја-
вен во �Службен весник на РМ� бр. 3/2005 година и 
Правилникот за утврдување на условите и критериуми-
те за доделување на средства за реализација на научно-
истражувачката дејност во РМ објавен во �Службен 
весник на РМ� бр. 3/2005� година. 
Научноистражувачката дејност во Република Маке-

донија се реализира преку соодветни установи и орга-
низации и тоа институти, факултети и научни здруже-
нија и асоцијации. 
Утврдувањето и доделувањето на средствата за на-

учноистражувачката дејност се врши според мерилата 
и критериумите предвидени со Законот за научнои-
стражувачка дејност и актите на Министерството за 
образование и наука. 
Со одобрените средства во Буџетот на Република 

Македонија, Министерството за образование и наука 
научноистражувачката дејност ќе ја поддржува преку 
следните активности: 

1. Научноистражувачки проекти; 
2. Издавачка дејност во науката; 
3. Стипендии на студенти за постдипломски сту-

дии; 
4. Организирање на научни собири во Републиката; 
5. Учество на научни работници на научни собири 

во странство; 
6. Студиски престои во странство и престој на 

странски научни работници во РМ; 
7. Програми на јавните научни установи; 
8. Набавка на научноистражувачка опрема; 
9. Набавка на странска научна периодика; 
10. Други расходи - научноистражувачка инфра-

структура (реферална дејност, исплата на рецензии за 
проекти и др.). 

 
1. Научноистражувачки проекти 

 (национални и меѓународни) 
Континуираната научноистражувачка работа низ 

научни проекти во природните, биотехничките, тех-
ничките, медицинските, хуманитарните и општестве-

ните науки е основен предуслов за стабилен развој на 
државата. Во областите од национален карактер како 
што се историјата, македонскиот јазик, фолклорот и 
археологијата постојат области кои што се уште не се 
доволно истражени, а кои се од големо значење за ме-
ѓународното афирмирање на нашата држава. Покрај 
фундаменталното значење, вложувањата во природни-
те, биотехничките, техничките и медицинските науки 
треба да е во функција на забрзаниот економски развој. 
Воедно, активното вклучување на младите истра-

жувачи во научноистражувачките проекти го спречува 
т.н. �одлив на мозоци� од државата, а користењето на 
потенцијалот на младиот научен кадар обезбедува вре-
менски далекусежен стабилен и континуиран развој на 
државата. 
Министерството за образование и наука во текот на 

2005 година ќе го намали бројот на финансирани прое-
кти, односно ќе се финансираат помал број проекти со 
зголемен износ на средства за реализација на истражу-
вањата. Крајна цел на овој пристап е концентрација на 
средствата, овозможување на интердисциплинарност и 
зајакнување на одговорноста на истражувачите. Воед-
но се предвидува поголема транспарентност и отчет-
ност на истражувачите преку перманентна јавна пре-
зентација на резултатите од истражувањата. 
Во 2005 година продолжуваат со финансирање 60 

научноистражувачки проекти, а се планира со новиот 
конкурс да се прифатат 100 нови проекти чие финанси-
рање ќе почне во текот на 2005 година. 

 
2. Издавачка дејност 

Резултатите од научноистражувачката дејност се 
главен индикатор за активноста на научните работни-
ци. Тие се верификуваат преку нивно објавување во 
форма на трудови во печатени книги и научни списа-
нија, зборници  издадени од научните институции и 
зборници од одржани научни собири. Печатеното изда-
ваштво е незаменлив начин на комуникација на науч-
ниот работник со соодветната научна јавност, но и по-
широко. 
Научните работници од Република Македонија по 

објавувањето на конкурсот за 2005 година за издавачка 
дејност, резултатите од своите истражувања ќе ги обја-
ват преку издавање на 40 научни списанија, 15 зборни-
ци и околу 200 научни книги чие печатење делумно ќе 
биде потпомогнато со средства од Министерството за 
образование и наука. 

 
3. Стипендии на студенти на постдипломски студии 
Министерството за образование и наука и во 2005 

година ќе доделува средства за 100 стипендии за млади 
талентирани научни кадри-постдипломци преку обја-
вување на конкурс за доделување на средства за сти-
пендии на кандидати со висок просек на завршени сту-
дии. Воедно ќе се одобруваат средства за еднократна 
помош за изработка и одбрана на магистерски и до-
кторски трудови. 
Во текот на 2005 година Министерството ќе про-

должи со финансирање на 185 постдипломци кои сту-
дираат во Република Македонија со месечен износ на 
стипендија од 4.500 денари, и 10 постдипломци кои 
студираат надвор од Македонија со месечен износ од 
5.200 денари. 

 
4. Организирање на научни собири 

 во Република Македонија 
Министерството за образование и наука го поддр-

жува организирањето на научни собири од национален 
и меѓународен карактер. Се проценува дека бројот на 
тие собири во 2005 година ќе биде значително зголе-
мен поради рапидното намалување на средствата за 
овој вид активности во 2004 година. Во тој смисол по-
себно треба да се истакнат Семинарот за македонски 
јазик и литература и Меѓународниот симпозиум за бал-
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кански фолклор како манифестации од исклучително 
значење за меѓународна промоција на Република Маке-
донија во културен, историски и научен контекст. 

 
5. Учество на научни работници  

на меѓународни собири 
Усовршувањето на научните кадри во странство 

(учество на научни собири и студиски престои) се ос-
тварува преку различни видови на нивно активно учес-
тво на конференции, семинари, конгреси и симпозиу-
ми. За овие престои се покриваат дел од патните тро-
шоци и котизацијата за учество на собирот. Средства 
ќе се доделуваат и за странски научни работници кои 
престојуваат заради реализација на меѓународни науч-
ноистражувачки проекти кои  се изведуваат во Репуб-
лика Македонија. Оваа година се планира да се зао-
страт критериумите за финансирање на овие активно-
сти заради поттикнување на квалитетните научни ра-
ботници кои со свои трудови и соопшенија учествуваат 
како поканети предавачи или усмено ги презентираат 
своите научни резултати што секако е потврда на нив-
ниот квалитет. 
Во текот на 2005 година се планира да се реализи-

раат 485 учества на научни собири во странство, 72 
престои на странски научни работници во Македонија 
во врска со научноистражувачки проекти кои се реали-
зираат преку билатерална соработка со Турција, Герма-
нија, Словенија, Франција, Бугарија, Италија и други 
држави. 

 
6. Студиски престои во странство 

Еден од инструментите за поддршка на усовршува-
њето на научно-научноистражувачките кадри во 
странство е кофинансирањето на студиските престои. 
И во доделувањето на овие средства ќе се заострат кри-
териумите при што ќе се врши селекција на апликанти-
те за ваков вид на поддршка врз основа на должината 
на престојот, статусот на институцијата каде ќе се пре-
стојува, програмата на престојот и др. За оваа година 
Министерството за образование и наука ќе кофинанси-
ра 145 студиски престои во странство. 

 
7. Програми на јавните научни установи 

Во согласност со Законот за научноистражувачка 
дејност, јавните научни установи се финансираат по 
доставени програми за работа и развој за тековната го-
дина. Покрај средствата кои се издвојуваат од Буџетот 
на Република Македонија за потребите на јавните на-
учни установи од програмата 80-научни институти кои 
воглавно се наменети за плати и придонеси и надоме-
стоци за вработените во јавните научни установи, од 
програмата 7-наука потпрограма 71 - научноистражу-
вачка дејност за јавните научни установи (институти) 
се издвојуваат средства за програмски активности. Со 
овие средства од програмата  71 - научноистражувачка 
дејност, научните институти ќе добиваат средства за 
следните научни активности: научноистражувачки 
проекти, издавачка дејност, научни собири, учество на 
научни собири и студиски престои во странство, наба-
вка на научноистражувачка опрема, набавка на стран-
ска научна литература, адаптација и санација на обје-
кти и др. 

 
8. Научноистражувачка опрема 

Големиот дел од истражувањата во природните, би-
отехничките, медицинските и техничките науки се по-
врзани со користење на современа опрема. За успешно 
реализирање на научноистражувачките активности, не-
опходно е комплетирање на научните лаборатории и 
центри. Реалните потреби се многу големи, но имајќи 
го предвид фактот дека во изминатиот период ваков 
вид на финансиска поддршка отсуствуваше доделените 
средства за оваа намена се само симболични. 

9. Набавка на научна странска литература 
Во изминатите години дојде до прекинување на на-

бавката на странска литература за потребите на науч-
ноистражувачките институции. Во 2005 година се пла-
нира да се пополни таа празнина и да се продолжи со 
континуирана набавка на научната литература (перио-
дика). 
Најновите светски научни податоци и резултати, кои 

најчесто се сместуваат во посебни информатички бази 
на податоци несомнено треба да бидат достапни за на-
шите научни истражувачи. Пристапот до овие бази воед-
но овозможува и размена на научните информации со 
што се придонесува нашата држава да биде активен 
учесник во процесот на научната глобализација. 

 
10. Други расходи - (реферална дејност,  
исплата на рецензии за проекти и др.) 

Формирањето на единствена база на податоци за 
сите научни работници во државата со целокупна науч-
ноистражувачка активност е примарна потреба. Преку 
базата на податоци секогаш може да се има увид во по-
тенцијалот на научните работници со што тој би бил 
ефикасно ангажиран развојот на државата. Во 2005 го-
дина се планира формирањето на базата да се заврши 
на македонски јазик, додека следната фаза би била неј-
зино вклучување во меѓународните бази. За оваа актив-
ност е ангажиран Рефералниот центар при НУБ �Св. 
Климент Охридски�. 

 
ПОТПРОГРАМА ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ  

ЗА 2005 ГОДИНА 
 

Во согласност со Уставот на Република Македонија 
и Законот за поттикнување и помагање на технолошки-
от развој, државата ќе продолжи да ја остварува обвр-
ската за поттикнување и помагање на технолошкиот 
развој. Средствата за оваа намена се утврдени во Буџе-
тот на Република Македонија за 2005 година. Дополни-
телни средства за оваа намена ќе се обезбедуваат и 
преку учество на носителите на технолошкиот развој, 
пред се од претпријатијата. 
За 2005 година, средствата во Буџетот на Република 

Македонија за поттикнување и помагање на техноло-
шкиот развој се во висина од 11.500.000 денари и ќе 
бидат наменети за: развојно-истражувачки проекти; 
поддршка на иновациони предлози и развој на техно-
лошка инфраструктура. 
Со оглед на потребата од поинтензивен техничко-

технолошки развој на државата и заживување на сто-
панството преку активирање на постојните и стимули-
рање за отворање нови производни капацитети, средс-
твата определени во Буџетот на Република Македонија 
за 2005 година во најголем дел, ќе се насочат кон софи-
нансирање на развојно-истражувачки проекти. Тоа по-
дразбира софинансирање проекти за усвојување и раз-
вој на сопствени технологии, нови производи, рациона-
лизација и иновирање на постојните производни капа-
цитети и др.  

 
Развојот, усовршувањето и дооформувањето на тех-

нолошката инфраструктура ќе се софинансира со 
1.000.000 денари, а за поттикнување и поддршка на 
иновациони активности ќе се употребат 2.000.000 дена-
ри. 
Треба да се нагласи дека се отпочнати активности 

за поддршка на проекти од технолошките јадра форми-
рани на факултетите и осовременување на техничко-
технолошката инфраструктура во функција на поттик-
нување, помагање и интензивирање на технолошкиот 
развој на државата. 
Заради екстремно рестриктивните средства кои се 

во голем расчекор со потребите, во 2005 година, ќе би-
де доведена во прашање реализацијата на планираните 
програмски активности. Ова особено негативно ќе се 
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одрази на создадената позитивна клима во стопанство-
то за користење на средства за развојни проекти, изра-
зено со постојано зголемување на бројот на предложе-
ните проекти во рамки на годишните конкурси. Еви-
дентно е, дека, секоја година интересот се зголемува, а 
државата не е во состојба да одговори на потребите и 
барањата. 

 
1. Развојно-истражувачки проекти 

Применетите и развојните истражувања ќе се софи-
нансираат со средства од Буџетот во износ од 8.500.000 
денари. Тоа значи дека во текот на 2005 година би мо-
желе да се прифатат за софинансирање околу 30 нови 
развојно - истражувачки проекти, чии носители се 
претпријатија, развојно-истражувачките единици во 
стопанството, со задолжителна соработка (директно 
ангажирање) на истражувачки кадар од универзитетите 
во Република Македонија. 
Потребата од планирање во Буџетот на предвидени-

те средства се должи на позитивните искуства и резул-
тати од софинансирањето на ваков вид проекти во из-
минатиот повеќегодишен период. Ефектите од софи-
нансирањето на развојно - истражувачките проекти ре-
зултираат во: нови производи, нови производни линии и 
погони, рационализација во производните процеси, суп-
ституција на неквалитетни или увозни суровини и сл. 

 
2. Поттикнување на иновациони предлози 

За софинансирање на пронаоѓаштвото, иноваторс-
твото и рационализаторството, како значајни компо-
ненти за пораст на вкупниот развој на државата од до-
делените средства во Буџетот за 2005 година се плани-
рани средства во износ од 2.000.000 денари. 
Со средствата ќе се софинансираат предлози за из-

бработка на прототипови, иновативни решенија на пое-
динци, настапи на иноватори од Република Македонија 
на меѓународни саеми и изложби, како и организира-
њето на изложбата МАКИНОВА - 2005, бидејќи раз-
војната способност и технолошкиот дострел на секоја 
земја денес, се мерат по бројот на иновациите создаде-
ни од сопствениот истражувачки кадар. 
Резултатите од досегашните вложувања на држава-

та во поттикнување на иновативното творештво гово-
рат дека средствата вложени за овој вид на активности 
се повеќе од оправдани и дека треба да се прават напо-
ри за зголемување на вложувањата на државата за ва-
кви цели. 

 
3. Технолошка инфраструктура 

Средствата од Буџетот за 2005 година, утврдени за 
развој на технолошката инфраструктура во износ од 
1.000.000 денари, ќе се наменат за софинансирање на 
функционирањето на веќе формираните иновациони 
центри како функционални целини на Сојузот на про-
наоѓачите и авторите на технички унапредувања во од-
делни општини во Република Македонија (Штип, 
Охрид и др.) и за поддршка на технолошките јадра на 
факултетите. Доколку не бидат обезбедени вонредни 
средства за оваа намена, нема можност за пообемни 
активности од овој домен. 

 
ПОТПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА  

ЗА 2005 ГОДИНА 
 
Пресметката за користење на финансиските средс-

тва за техничката култура за 2005 година произлегува 
од Предлог-програмата за поттикнување и помагање на 
техничката култура во Република Македонија за 2005 
година и од одредбите на Законот за поттикнување и 
помагање на техничката култура. 
Средствата за поттикнување и помагање на технич-

ката култура во Буџетот на Република Македонија за 
2005 година се утврдени во износ од 6.500.000 денари 
и се наменети за носителите на дејноста кои имаат јав-

но овластување. Финансирањето на активностите во 
дејноста ќе се остварува и преку софинансирање од 
страна на носителите на техничката култура од сопс-
твени извори. 

 
1. Обука за техничка култура (Програмски активности-

програми за работа и проекти) 
Во согласност со Програмата за поттикнување и по-

магање на техничката култура во Република Македони-
ја за 2005 година и одредбите од Законот за поттикну-
вање и помагање на техничката култура, за обука за 
техничка култура, односно за реализација на програм-
ските активности е планирано да се искористат сите 
доделени средства во Буџетот за 2005 година, односно 
средствата во износ од 6.500.000 денари. 
Со овие средства ќе се обезбеди покривање на тро-

шоците за организирање обука за техничката култура 
преку: 

- семинари и курсеви во домовите за техничка кул-
тура и во струковите сојузи; 

- државни манифестации (Државна смотра на млади 
техничари и природници; Државна смотра �Наука на 
младите�; Државно првенство во ХСТ; Државен собир 
на радиоаматерите; Државен фестивал на аматерскиот 
филм; Денови на македонската фотографија; Државна 
изложба на фотографии; Летна фото и филмска школа; 
Државен собир на воздухопловните и ракетните моде-
лари; МАКИНОВА 2005 - јубилеј 25 години; ЕКОНО-
ВА 2005; Државен натпревар на трактористи; Изложба 
на подводни фотографии; и др.); и 

- меѓународни натпревари, манифестации и котиза-
ции (Светско првенство на радиоаматерите во ХСТ за 
кое Република Македонија е домаќин; Светски натпре-
вар на УКТ во Република Македонија; Светски куп во 
ракетно моделарство; Меѓународен фестивал на непро-
фесионален документарен филм �Камера 300�; ФОТО-
МЕДИА 2005; и др.). 

 
2. Материјални трошоци 

Средствата за материјалните трошоци за реалните 
потреби за остварување на програмските активности на 
носителите на дејноста техничка култура во државата 
за 2005 година се предвидува да се обезбедуваат од но-
сителите на дејноста. 

 
3. Санација на објекти и набавка на опрема 

За санација на објекти и набавка на опрема во домови-
те и клубовите за техничка култура, не е предвидено да се 
наменат средства добиени од Буџетот за 2005 година. 
Средствата кои се потребни за инвестиции и опре-

ма во домовите за техничка култура, за реконструкција 
на кровни конструкции, набавка на мерна техника, на-
бавка на телекомуникациони релејни уреди, оспособу-
вање на микросметачки кабинети и др. се планира ќе се 
обезбедат преку донации или преку конкурирање во 
посебни програми за инвестиции - санација и набавка 
на опрема за 2005 година. 
Рекапитуларот на предвидените средства за научно-

истражувачка дејност, технолошки развој и техничка 
култура по намени за 2005 година е прикажан на на-
редната табела: 

 

Ред.
бр. АКТИВНОСТИ 

Научно 
истражу-
вачка 
дејност 

Тех.раз- 
вој Тех. 
Кул- 
тура  

Награди 

Вкупно 
сред-   
ства  
Буџет-
2005  
година 

1 Научноистражувачки 
проекти (национални) 65.000 0 65.000 

2 Научноистражувачки 
проекти (меѓународни) 8.000 0 8.000 

3 Издавачка дејност 
(печатење на научни 
книги и научни спи-
санија) 3.000 0 3.000 
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4 Стипендии за после- 
дипломски студии и  
едн.помош за м-р и д-р. 19.155 0 19.155 

5 Организирање на на-
учни собири 3.500 0 3.500 

6 Учество на научни со-
бири, студиски прес-
тои во странство и 
престој на странски 
научни работници во 
Р.Македонија 6.000 0 6.000 

7 Набавка на научнои-
стражувачка опрема 2.000 0 2.000 

8 Адаптација и санаци-
ја (одржување на  
згради) 1.900 0 1.900 

9 Други расходи (исп-
лата на рецензии, ре-
ферална дејност, об-
јавување на огласи и 
конкурски и други 
активности 1.940  1.940 

10 Технолошки развој 0 11.500 11.500 
11 Техничка култура 0 6.500 6.500 
12 Државни награди (на-

града Гоце Делчев) 0 280 280 
 ВКУПНО  

СРЕДСТВА 110.495 18.280 128.775 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
         Бр.19-139/1                       Претседател на Владата 
24 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
117. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички 

и студентски стандард (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 37/98 и 40/03) и член 32 став 1 од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2005 година (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 96/04), Владата на Република Македо-
нија, на седницата  одржана на 24 јануари 2005 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2005 ГОДИНА 

 
Програмата за остварување на дејноста во ученички-

от стандард за 2005 година е изготвена врз основа на на-
соките за изготвување на Предлог буџетската пресметка 
за 2005 година и согласно Законот за ученички и сту-
дентски стандард и Програмата за работа на единките 
корисници на средства-ученички домови. 
Финансирањето на ученичките домови се врши спо-

ред критериуми за основите и мерилата за финансирање 
на дејноста во државните ученички домови согласно За-
конот за ученички и студентски стандард објавен во 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 37/98 
и 40/03). 
Министерството за образование и наука како осно-

ви на дејноста преку кои ги финансира државните уче-
нички домови се: 

- сместување и исхрана на учениците; 
- остварување на програмата за воспитно образовна 

работа во државните ученички домови; 
- обезбедување услови за учење во објектите на 

ученичкиот стандард (инвестиции, опрема, тековно 
одржување на објектите и опремата); 

- унапредување на дејноста на ученичките домови и 
обезбедување услови за работа според барањата на 
програмските содржини и стандарди; 

- здравствена заштита на учениците; 

- културно забавен живот, спорт, рекреација и ин-
формирање. 
Работата и престојот на учениците во државните 

ученички домови, како установи од воспитно-образов-
на дејност се врши организирано, според правилник за 
работа на домовите и програмата за воспитно образов-
на дејност која домовите ја носат секоја учебна година. 
Учениците се распределени во воспитни групи од 

25-30 ученици со кои раководат воспитувачи кои се 
грижат за целокупната работа на учениците особено за 
совладување на наставната програма што се изучува во 
училиштата каде тие учат како и перманентно следење 
во текот на целата учебна година. 
Во специјалните ученички домови воспитните гру-

пи се формираат со 10 ученика во воспитна група зара-
ди поуспешно следење на учениците со посебни потре-
би во развојот. 
Во Република Македонија постојат 25 ученички до-

мови. Од нив во 21 дом финансирањето е целосно, а 4 
ученички домови се за посебни образовни потреби и се 
финансираат комбинирано преку Министерството за 
труд и социјална политика (Ученички домови за деца 
со оштетен вид, деца со оштетен слух и деца со други 
пречки во развојот). 
Во ученичките домови во Република Македонија 

сместување и исхрана во ученички домови користат 
2700 ученика. 
Финансирањето на дејноста во ученичките домови 

за 2005 година се врши согласно критериумите за осно-
вите и мерилата за финансирање на дејноста во држав-
ните ученички домови и утврдените средства со Буџе-
тот за 2005 година по утврдена цена за сместување и 
исхрана по ученик со партиципација во цената од стра-
на на Министерството за образование и наука во виси-
на од 4.080 денари по ученик за време од 10 месеци. 
Цената по ученик месечно што се наплатува од уче-

ниците ја утврдува Министерството за образование и 
наука и истата изнесува 4.000 денари. 
Во системот за стипендирање се опфатени 2250 та-

лентирани ученици со висина на месечна стипендија од 
2000 денари, 10 стипендисти на Владата на Република 
Македонија со месечен износ на стипендија од 3000 де-
нари и 20 стипендии за деца на бранителите со месечна 
стипендија од 2000 денари за 9 месеци во годината. 
За една учебна година потребните средства за сти-

пендирање изнесуваат 40.000.000 денари додека одо-
брените средства со Буџетот на трансферна ставка из-
несуваат 32.000.000 денари. 
Со Буџетот за 2005 година вкупните средства за про-

грамата 15-Ученички стандард од разделот на Мини-
стерството за образование и наука по намена изнесуваат: 

 
Ред. 
бр. Намена Износ 
1. Плаќање за сместување на ученици      103.000.000 
2. Стипендии за поддршка на млади таленти 32.000.000 
3. Реконструкција на други објекти 7.285.000 
4. Купување на кујнска опрема 2.000.000 
5. Купување на друга опрема 3.000.000 
                                                     Вкупно: 147.285.000 

 
Со Буџетот за 2005 година утврдени се средства за 

систематски прегледи на вработените што претставува 
законска обврска и средства за превентивна здравствена 
заштита. 
Од средствата за превентива здравствена заштита се 

исплаќаат трошоците за превентивна заштита за учени-
ците сместени во ученичките домови и здравствената за-
штита на стипендистите на Владата. 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
         Бр. 19-149/1                     Претседател на Владата 
 24 јануари 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
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118. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички 

и студентски стандард (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 37/98 и 40/03) и член 32 став 1 од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2005 година (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 96/04), Владата на Република Македо-
нија, на седницата  одржана на 24 јануари 2005 година, 
донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА 
СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД ЗА 2005 ГОДИНА 

 
Програмата за остварување на дејноста студентски 

стандард за 2005 година е изготвена врз основа на Про-
грамата за работа на единките корисници на средства 
согласно Законот за ученички и студентски стандард и 
насоките за изготвување на Предлог буџетската пресме-
тка за 2005 година доставени од страна на Министерс-
твото за финансии. 
Утврдувањето на средствата за дејноста студентски 

стандард се врши според мерилата и критериумите, усло-
вите планови и програми од студентскиот стандард и по-
литиката за стипендирање и кредитирање на студентите. 

 
Програма 60-студентски стандард 
На трансферната ставка за студентски стандард 

вкупните потребни средства за 2005 година изнесуваат 
103.000.000 денари за сместување и исхрана на околу 
6.000 студенти, за кои Министерството за образование 
и наука партиципира во исхраната со 1.890,00 денари 
по студент месечно и за сместување по просечна цена 
од околу 1100 денари по студент. 
Во оваа ставка се предвидени и трошоците за здрав-

ствена заштита на неосигурените студенти и целосната 
здравствена заштита на студентите стипендисти на 
Владата на Република Македонија од Република Алба-
нија, Бугарија, Грција и Србија и Црна Гора, како и це-
лосното покривање на трошоците за сместување и ис-
храна на овие студенти во студентските домови. 
Сместувачките капацитети во Република Македонија 

не ги задоволуваат целосно потребите, така што секоја го-
дина се прават напори за подобрување на условите за сме-
стување и исхрана во постојаните студентски домови и 
проширување на сместувачките капацитети. 
Во сместувачките капацитети се опфатени околу 

6000 студенти од кои во Студентскиот центар �Скопје� 
Скопје сместувачките капацитети изнесуваат 4.150 лег-
ла, во четири студентски домови и тоа: �Гоце Делчев�; 
�Стив Наумов�; �Кузман Јосифовски Питу� и Студент-
ската населба �Невена Георгиева-Дуња�. 
Студентскиот дом �Пелагонија� - Скопје располага 

со сместувачки капацитет од 900 легла. 
Во студентскиот дом во Битола сместувачките ка-

пацитети изнесуваат 390 легла со тенденција да се зго-
лемат, во Охрид Студентскиот дом располага со 222 
легла, додека 111 студенти сместени се во ангажирани-
те капацитети во �Оаза� � Штип и дел во ученичките 
домови во Република Македонија. 
Дел од сместувачките капацитети во моментот се 

користат со раселени лица од кризните подрачја. 
Во системот на кредитирање на студентите опфатени 

се 4200 студенти со месечен износ на средства од 2.200,00 
денари за што се потребни 85.000.000,00 денари. 
Во системот на стипендирање опфатени се 2780 та-

лентирани студенти со месечна стипендија од 3.300,00 
денари месечно по студент за што месечно се потребни 
9.174.000,00 денари односно годишните потреби изне-
суваат 82.566.000,00 денари и 280 стипендии од инте-
рес на Републиката кои студираат надвор од Републи-
ката за струки и дисциплини кои не се застапени во Ре-
публика Македонија со месечен износ на стипендија од 
4.500,00 денари односно годишно потребните средства 
изнесуваат 12.600.000,00 денари. 

Стипендистите на Владата на РМ (студенти од Алба-
нија, Бугарија, Грција и Србија и Црна Гора) имаат месе-
чен износ на стипендија од 3.300,00 денари односно го-
дишно се потребни 1.800.000,00 денари со целосно покри-
ени трошоци во студентските домови. Во системот на 
стипендирање се опфатени и децата на загинатите брани-
тели од 10 стипендии со износ од 2.000,00 денари за што 
вкупните трошоци изнесуваат 200.000,00 денари. 
Со Буџетот на Република Македонија за 2005 годи-

на предвидените средства за Студентски стандард по 
намена изнесуваат: 

 
Ред. 
бр. Намена Износ 
1 Студентски стандард 92.257.000 
2 Стипендии за студенти 103.000.000 
3 Студентски кредити 85.000.000 
4 Изградба и адаптација на објекти 

од студентски стандард 5.000.000 
 Вкупно: 285.257.000 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
         Бр. 19-148/1                     Претседател на Владата 
 24 јануари 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

119. 
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 

(�Службен весник на РМ� број 32/ 2001, 50/2001, 
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003 и 96/2004), министе-
рот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АКЦИЗИТЕ  
Член 1 

Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-
цизите (�Службен весник на РМ� бр. 40/2001, 72/2001, 
89/2001, 50/2002,86/2002, 19/2003, 54/2003 и 6/2004), во 
членот 1, точката 9 се менува и гласи: 

�9. повторно се извезени (реекспорт) (документ - 
сет а ЕЦД за извоз).�  н 

Член 2 
Во членот 4, во ставовите (2) и (4) во втората рече-

ница по зборот �иста� зборот �осумцифрена� се заме-
нув  со зборот �десетцифрена�. а

 
Член 3 

Во членот 19, во ставот (4) во заградата по зборот �до-
бра� се додаваат зборовите �и патнички автомобили�. 

 
Член 4 

Во членот 21, во ставот (1), по точката 2 се додава 
нова точка 3 која гласи: 

�3. Акцизна пријава за патнички автомобили (Обра-
зец �АКЦ-ПА�). 

Член 5 
Образецот �АКЦ-ММ� се заменува со нов Образец 

�АКЦ-ММ�, кој е составен дел на овој правилник.  
Член 6 

Образецот �АКЦ-ПА� е даден во прилог и е соста-
вен  на овој правилник.  дел

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
ањето во �Службен весник на Република Македонија�. в

 
        Бр. 10 � 2150/1                 Министер за финансии, 
28 јануари 2005 година        м-р Никола Поповски, с.р. 
             Скопје 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
120. 
Врз основа на член 10 став 6 и член 16 став 1 точка 

2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 45/2004-пречистен текст), 
Државната изборна комисија на седниците одржани на 
19 и 24 јануари 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И НА ИЗБОРНАТА  

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

членови и нивни заменици на изборните комисии 
и на Изборната комисија на Градот Скопје 
("Службен весник на РМ" бр. 4/2005) се вршат 
следните измени:  

1. Домника Зерде Курета се разрешува од функцијата 
претседател на Изборната комисија во Крушево, по нејзи-
но барање. 

За претседател на Изборната комисија во Крушево, 
се именува Благоја Бошкоски, судија на Основниот суд 
Крушево. 

2. Елена Божиноска се разрешува од функцијата 
претседател на Изборната комисија Вранештица, по 
нејзино барање. 

За претседател на Изборната комисија Вранешти-
ца се именува Миле Анѓелески судија на Основен 
суд Кичево. 

3. Дејан Паметковски од ВМРО-ДПМНЕ се разрешува 
од функцијата член на Изборната комисија во Сопиште, по 
негово барање. 

За член на Изборната комисија во Сопиште, се име-
нува Стевче Јовановски од ВМРО-ДПМНЕ, досегашен 
заменик член. 

За заменик член се именува Тихомир Китановски 
од ВМРО-ДПМНЕ. 

4. Драган Блажески од ВМРО-ДПМНЕ се разрешува 
од функцијата член на Изборната комисија во Маврово 
и Ростуша, по негово барање. 

За член на Изборната комисија во Маврово и Росту-
ша, се именува Васко Петревски од ВМРО-ДПМНЕ. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
   Бр. 07-37/1                      Претседател  

24 јануари 2005 година   на Државна изборна комисија, 
      Скопје                    Стево Пендаровски, с.р.  

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
121. 
Врз основа на член 164 став 2 од  Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/2000, 
103/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002, 31/2003, 85/2003 и 
96/2004) и Одлуката бр. 03-65/1 од 14.01.2005 година, 
Комисијата за хартии од вредност на седницата одржа-
на на ден 14.01.2005 година  утврди пречистен текст на 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФ-
НИКОТ ЗА  ВИСИНАТА  НА ОДДЕЛНИТЕ НАДО-
МЕСТОЦИ ШТО ГИ  НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА 

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Тарифникот за висината на одделните надоме-

стоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вред-
ност (�Службен весник на РМ� бр. 23/2001, 54/2001, 
27/2002 и 76/2002), во член 1, точката 20 се брише. 
Точките 21, 22, 23 и 24 стануваат точки 20, 21, 22 и 23. 
По точката 24 која станува точка 23 се додаваат три 

нови точки и тоа 24, 25 и 26 кои гласат: 
�24. еднократен годишен надомест за водење на ак-

ционерско друштво во Регистарот на акционерски 
друштва во висина од 10.000 денари; 

25. надомест за издавање препис на податоци кои 
се водат во  Регистарот на акционерски друштва на Ко-
мисијата за хартии од вредност, во висина од 1.000 де-
нари; 

26. надомест за издавање препис на тримесечно, 
шестомесечно, годишно или тековно известување, до-
ставено од акционерско друштво кое се води во Реги-
старот на акционерски друштва на Комисијата за хар-
тии од вредност, во висина од 1.000 денари.� 

 
Член 2 

По член 2 се додава нов член 2-а кој гласи: 
�Надоместокот од член 1 точка 24 од овој тариф-

ник, го уплатува секое акционерско друштво што се во-
ди во Регистарот на акционерски друштва на Комиси-
јата за хартии од вредност, најдоцна до 30 јуни од ка-
лендарската година. 
Друштвото што во текот на календарската година 

ќе биде внесено во Регистарот на акционерски друш-
тва, го уплатува  надоместокот од член 1 точка 24 од 
овој тарифник, во рок од 60 дена од денот на приемот 
на известувањето од Комисијата за хартии од вредност 
за извршено запишување во Регистарот на акционерски 
друштва.� 

 
Член 3 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, а ќе се објави по добивањето на сог-
ласност од Владата на Република Македонија. 

 
 Бр. 03-65/2              Комисија за хартии од вредност 

14 јануари 2005 година                Претседател, 
      Скопје               проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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