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Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИ
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување

држаниот дел од казната затвор осудените лиц
1. Самир Рамадан Муртезановски, од с. Сарај
2. Гзим Имер Абази, од с. Колибари;  
3. Игор Благој Стефановски, од Крива Пала
4. Борис Славко Трајчевски, од с. Драчево; 
5. Влатко Јован Стамболиски, од Радовиш. 
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стојбата на кустодиски сметки на не-
резиденти кај овластените банки во 
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сец март 2004 година............................. 12 
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II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица:  Уставот 
а Репуб-
лен 1 од 
епублика 
епублика 

1. Митко Борислав Јосифов, од Скопје, во траење 
од 4 месеци;  

2. Митко Панче Филипов, од Кочани, во траење од 
3 месеци. 

III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Дејан Илија Спировски, од Ресен, во траење од 6 

месеци;  ЦА 
2. Илија Јордан Мојсов, од Скопје, во траење од 6 

месеци;  
 на неиз-
а: 

3. Беким Рашид Абазоски, од с. Отишани, во трае-
ње од 4 месеци. 

-Скопје; IV 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 3 години на осудените лица: нка;  
 1. Воислав Драгољуб Досев, од с. Горубинци, во 

траење од една година и 6 месеци;  
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2. Неџип Неби Емини, од с. Крушопек, во траење 
од 6 месеци;  

3. Васко Димитар Сусинов, од Скопје, во траење од 
1 година;  

4. Светлана Чедомир Спасовска, од Куманово, во 
траење од 1 година и 1 месец. 

 
V 

Делумно се ослободува од натамошно извршување 
на казната затвор осуденото лице: 

1. Вели Неџиме Кадри, од с. Морани, во траење од 
6 месеци. 

VI 
Се ослободува од кривично гонење обвинетиот: 
1. Митко Борис Цветков, од с. Подмоље. 
 

VII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
  Бр. 07-364      Вршител на функцијата 

5 април 2004 година              Претседател 
     Скопје    на Република Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
377. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/2004), министерот за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИ И ПРОСТОРИИ ВО 

КОИ СЕ ВРШИ  ТРГОВИЈА 
 

I. ОПШТИ  ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимално-тех-

ничките услови што треба да бидат исполнети за вршење 
на трговија во продавниците, магацините, складовите, зе-
лените пазари, посебно организираните пазари, бензин-
ските станици и продажните објекти на кои што се врши 
трговија на посебни начини (во натамошниот текст: про-
дажни објекти).  

Член 2 
Минимално-техничките услови пропишани со овој 

правилник се однесуваат за:  
1. Продажни објекти во кои се врши трговија на мало 

на стоки со различни начини на продажба преку послужу-
вање, самопослужување и стоковни куќи и бензински ста-
ници (во натамошниот текст: продавници). 

2. Продажни објекти во кои се врши трговија на го-
лемо на стоки преку магацини (во натамошниот текст: 
магацини). 

3. Продажни објекти во кои се врши трговија на 
стоки на големо или на големо и мало (во натамошниот 
текст: складови). 

4. Продажни објекти во кои се  врши трговија на зем-
јоделски стоки (во натамошниот текст: зелени пазари).  

5. Продажни објекти на кои што се  врши трговија 
на посебни начини:  

- посебно организирани пазари, 
- киосци, 
- автомати, 
- подвижни улични продавачи, 
- саеми и стопански изложби и 
- панаѓури. 

Член 3 
Продажните објекти треба  да бидат изградени, уре-

дени, опремени и приклучени на објекти и уреди на ко-
мунална инфраструктура и тоа: водоводна мрежа, од-
вод на отпадни води и електрична мрежа.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку про-
дажните објекти се наоѓаат во неурбанизирано подрач-
је  на кое не се изградени објекти и уреди на комунал-
ната инфраструктура, објектите треба да бидат изведе-
ни, уредени и опремени во согласност со соодветните 
ехнички норми и технички прописи.  т 

Член 4 
На влезот на продажниот објект треба на воочлив 

начин да биде истакнат називот на фирмата на правно-
то или физичкото лице кое врши трговија, седиштето 
на правното или физичкото лице, телефонскиот број, 
како и други посебни ознаки  согласно дејноста и ви-
дот  на продажниот објект. 
Називот на фирмата од став 1 на овој член во ноќ-

ните часови треба да биде осветлен. 
На влезот  на продажниот објект треба на воочлив на-

чин да биде истакнат и телефонскиот број на државниот 
пазарен инспекторат. 

Член 5 
Пристапната површина пред продажниот објект 

треба да биде уредена и опремена на начин кој овозмо-
жува лесно чистење и одржување на таа површина и 
изведено така да овозможи непречен влез и пристап  до 
продажниот објект согласно посебните прописи. 
Ако пред продажниот објект не постои уреден тро-

тоар, пристапната површина пред продажниот објект  и  
излогот треба да биде асфалтирана, бетонирана или 
поплочена  со камен, односно  изведена на друг начин 
така да обезбедува непречено движење на  потрошува-
чите и одржување на чистотата. 
Пристапот  до продажен објект кој се наоѓа во двор 

или колективна станбена зграда треба да биде така уре-
ден за да не им пречи  на останатите корисници  на 
згр дата при користење на тие простори. а 

Член 6 
Просторот пред продажниот објект може да се ко-

ристи под следните услови: 
- да изнесува најмногу до една третина од пристап-

ната површина на продажниот објект сметано од пред-
ната влезна врата до работ на тротоарот, патеката или 
просторот пред продажниот објект; 

- да не се оградува или затвора на било кој начин; 
- да не го попречува движењето на луѓето и потро-

шувачите; 
- да биде опремен со подвижни гондоли или продажни 

тезги и соодветна опрема за продажба на отворено и 
- да не се врши печење или приготвување на пре-

хранбени производи кои се предмет на трговија. 
 

II. ПРОДАВНИЦИ 
 

Член 7 
Продавницата, покрај општите услови пропишани 

со членовите 3, 4, 5 и 6 од овој правилник, треба да има 
најмалку 6м2 површина и најмалку 2,5 м височина, 
освен за објектите кои се под заштита на Заводот за за-
штита на спомениците на културата. 
Просторот пред влезот во продавницата треба да 

биде осветлен. 
Член 8 

Продавницата која е изградена на три или повеќе 
ката треба да има изградено скали со ширина од нај-
малку 1,1 метар, доколку во продавницата се продаваат 
тешки и кабасти стоки.  
Продавниците од став 1 на овој член со површина 

од над 1.200 м2  треба да имаат вграден лифт за четири 
и п веќе лица или подвижни скали (елеватор). о 

Член 9 
Подот во продавницата треба да биде изведен од 

материјал кој може лесно да се чисти (терацо, камен, 
керамички плочки, одредени вградени смеси, гума и 
слично), треба да биде рамен и мазен и не треба да би-
де лизгав. 
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Ѕидовите и таванот на продавницата треба да бидат 
обоени и не треба да бидат оштетени. 
Во продавницата или во делот на продавницата во 

кои се врши продажба на свежо месо и риба, ѕидовите 
треба да бидат обложени со керамички плочки  до ви-
сина од најмалку 1,8 метри од подот. 

 
Член 10 

Продавниците треба да имаат санитарен јазол и 
топла и ладна вода за сопствени потреби. 
Продавниците со корисна површина над 1.200 м2 

треба да имаат санитарни јазли со претпростор и уми-
валник со топла и ладна вода поодделно за мажи и жени.  

 
Член 11 

Продавниците со продажен простор над 1.200 м2  
треба да имаат агрегат за производство на електрична 
енергија за осветлување и погон на разладните тела. 
 

Член 12 
Продавницата треба да има обезбедено добро при-

родно и вештачко проветрување на просториите. 
Продавница во која се печат и пржат пилиња, месо, 

риби и колбаси треба да имаат дополнителен апарат за 
вештачко проветрување со капацитет кој обезбедува 
потполно изнесување на загадениот воздух од продав-
ниците. 

Член 13 
Продавницата треба да биде опремена со рафтови, 

тезги, продажни маси, гондоли и друга слична опрема 
зависно од организацијата на работењето и видот на 
стоката која се продава во продавницата. 

 
Член 14 

Продавницата треба да користи фискална каса и ме-
рила (ваги и сл.).  
Фискалната каса и мерилата треба да бидат поставе-

ни на места што ќе овозможат увид на потрошувачите. 
 

Член 15 
Во продавницата во која се врши продажба на обле-

ка треба да има кабини за проба. 
Кабините треба да бидат осветлени, да имаат огле-

дало и закачалка.  
Во продавницата во која се продаваат обувки треба 

да имаат најмалку две седишта и огледало.  
 

Член 16 
Продавницата во која се врши продажба на лесно 

расипливи прехранбени стоки треба да има разладни 
уреди. 

Член 17 
Продавницата во која продажбата на стока на мало 

се врши претежно со самопослужување на потрошува-
чите, а нејзиниот простор е поголем од 400 м2 покрај 
условите пропишани со членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 и 16 на овој правилник треба да ги исполнува и 
следните услови:  

- да има соодветен број на кошници и колички за 
носење на стоката;  

- растојанието помеѓу полиците со изложена стока 
треба да изнесува  најмалку 1 метар, а ако се користат  
колички најмалку 1,20 метри; 

- при влезот да има посебен простор за оставање на 
чување на стоките што ги внесува купувачот и 

-  да има посебна просторија за прием и складирање 
на стоките. 

Член 18 
Стоковната куќа во која се врши продажба на ши-

рок избор на стоки на принцип на послужување или са-
мопослужување, покрај условите пропишани со члено-
вите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 на овој правил-
ник, треба да ги исполнува и следните услови: 

- големината на продажниот простор не треба да 
биде помала од  500 м2, а височината од 2,80 м; 

- да има посебна просторија за прием и складирање 
на стоките; 

- да има теретен лифт за пренос на стоките, доколку 
продажниот простор е на катови; 

- да има подвижни скали доколку има повеќе од 2 ката; 
- да има најмалку едно женско и едно машко ВЦ со 

претпростор со умивалник со топла и ладна вода за по-
трошувачите видно обележени и 

- да има систем за информирање на потрошувачите 
(шалтер или разглас). 

Член 19 
Продавниците за нафтени деривати (бензински ста-

ници), покрај општите услови пропишани со овој пра-
вилник, треба да ги исполнуваат и следните услови: 

- да имаат настрешници најмалку во ширина на 
предната страна на  продавницата во должина од нај-
малку 6 метра и висина од најмалку 5 метра; 

- да имаат апарати за точење на сите видови течни гори-
ва, прописно баждарени и обележени со податоци за видот 
на горивото, цената на горивото и за издадената литража; 

- контролното стакло треба да биде секогаш полно 
и протокот да е без меурчиња; 

- да се истакне натпис "неисправен" - ако апаратот 
не се користи или е неисправен;  

- да имаат посебно изградено подземни резервоари 
за горивата кои се користат како склад за потребите на 
станицата; 

- окното над влезниот отвор на  резервоарот, однос-
но окното во кое се сместени приклучоците за полнење 
на резервоарот треба да биде непропустливо за да не 
може да влезе вода и нечистотија во горивото; 

- на поклопецот на резервоарот треба да биде озна-
чен видот на горивото кое се наоѓа во истиот; 

- да имаат прописно баждарена мерна летва за ме-
рење на горивото; 

- да имаат апарат за пумпање на гуми и 
- да имаат водовод и санитарни уреди со бојлери за 

топла вода со најмалку 30 литри, доколку постои град-
ски водовод, ВЦ одвоено за мажи, односно за жени. 

 
III. МАГАЦИНИ  

Член 20 
Магацинот покрај општите услови пропишани со овој 

правилник, треба да ги исполнува и следните услови: 
- да има непречен пристап за истовар и утовар на 

стоките и посебен влез; 
- да има потребна опрема  за сместување и манипу-

лирање со стоките; 
- да има разладни уреди доколку во магацинот се 

чуваат лесно расипливи прехранбени стоки; 
- да има простории за работници, гардероба, орма-

ни и санитарии;  
- да има природна или вештачка вентилација и 

дневна или вештачка светлост и 
- магацин кој има повеќе од еден кат треба да има 

товарен лифт и скали со соодветна ширина за пренос 
на стоката. 

IV. СКЛАДОВИ  
Член 21 

Складот покрај општите услови пропишани со овој 
правилник треба да ги исполнува и следните услови: 

- да се наоѓа на суво, исцедно или дренирано земји-
ште; 

- да биде покриен или отворен во зависност од ви-
дот на стоките што се продаваат; 

- да биде ограден; 
- приодот до складот треба да биде поплочен или од 

тврдо набиен материјал за непречен приод на товарни 
и патнички возила и влезот во складот да биде слобо-
ден и осветлен; 

- да биде осветлен со природно осветлување и со 
уреди за вештачко осветлување; 

- да има агрегат за производство на електрична 
енергија ако има ладилник и комори за зреење на одре-
дени стоки; 

- во зависност од видот на стоките треба да има по-
требна опрема, прибор и алат за сместување, мерење и 
манипулирање со стоките и 
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- да има одвоена просторија за вршење на админи-
стративни работи во врска со продажбата на стоките во 
складовите. 

Член 22 
Складовите во кои се складираат оловни и безолов-

ни бензини, дизел гориво, екстра лесно гориво и мазут 
покрај општите услови пропишани со овој правилник,  
треба да ги исполнуваат и следните услови: 

- минималната  зафатнина на резервоарот да е 1.000 
м3 по дериват и    

- минималната вкупна зафатнина на резервоарите 
во складот да е 5.000 м3.  
Складовите во кои се складира течен нафтен гас 

(ТНГ) треба да ги исполнуваат следните услови:  
- минималната зафатнина на резервоарот да е 1.000 

м3 во трговијата на големо и 
- минималната зафатнина на резервоарот да е 400 

м3 за складовите во состав на индустриските капаците-
ти кои ТНГ го користат за свои потреби. 
Резервоарите од став 1  на овој член треба да бидат 

на едно место, оградени со една ограда и со  влез и из-
лез и не треба да бидат во состав на бензинска станица. 
Складовите треба да имаат електронска вага со точ-

ност од 0,2% (III) за прием на нафтените деривати. 
Складовите од став 1 на овој член треба да ги ис-

полнуваат техничките прописи за складирањето и пре-
точувањето на горивото. 

 
V. ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ 

 
Член 23 

Покрај општите услови пропишани со овој правил-
ник, пазарот на големо со земјоделски стоки треба да 
ги исполнува и следните услови: 

- да има површина од најмалку 10.000 м2 ; 
- да има посебен влез и излез и уреден паркинг и 

патеки за моторни транспортни средства со означени 
простори за продажба; 

- просторот пред влезот и излезот на пазарот на го-
лемо треба да биде осветлен и приспособен за непрече-
но слободно движење на моторни возила и на потро-
шувачите; 

- да биде ограден;  
- да биде соодветно осветлен; 
- да има разладни уреди за чување на лесно расип-

ливи стоки; 
- да има опрема за мерење, колски ваги, ваги и со-

одветни средства за манипулирање со стоките; 
- да има најмалку по еден санитарен јазол за мажи и 

жени на секои 2.000 м2 корисна површина за потребите 
на продавачите и потрошувачите; 

- да има посебни простории за вршење на админи-
стративни и стручни работи меѓу потрошувачите и 
продавачите и да користи фискална каса; 

- да има санитарен јазол за вработените; 
- да има по една чешма на отворено на секои 1.000 

м2 корисна површина; 
- една третина од корисната површина да биде по-

криена со настрешница и 
- да има посебно ограден простор за собирање на 

отпадоци лоциран на излезот на пазарот. 
 

Член 24 
Зелените пазари на кои се врши продажба на земјо-

делски стоки на мало покрај условите пропишани со овој 
правилник, треба да ги исполнуваат и следните услови: 

- да имаат површина од најмалку 1.000 м2  доколку 
на зелениот пазар се врши продажба само на земјодел-
ски стоки, т.е. најмалку 1.500 м2 доколку зелениот па-
зар има и посебно организиран дел на кој се врши про-
дажба и на други стоки; 

- да се оградени; 
- да имаат јасно одбележен влез и излез, осветлен 

во ноќните часови; 
- да имаат стандардизирани тезги, нумерирани и со 

истакната фирма на трговецот;  
- секоја тезга на која продавачот не е земјоделски 

производител да користи фискална каса; 

- растојанието меѓу редовите на тезгите треба да из-
несува најмалку 2 метри за непречено движење на по-
трошувачите; 

- да има најмалку по еден санитарен јазол на секои 
500 м2 корисна површина за мажи и жени со претпро-
стор со умивалник со топла и ладна вода за потребите 
на продавачите и потрошувачите; 

- да има простор за чување на ваги и друг прибор 
кој што се издава на продавачите; 

- висината на затворениот продажен простор треба да 
биде најмалку 4 метри и обезбедена вештачка вентилација; 

- да има по една чешма на отворено на секои 500 м2  

продажен простор; 
- да има најмалку една третина од корисната повр-

шина покриен простор со настрешница; 
- да има посебен простор и опрема за собирање на 

отпадоци и 
- да има посебни административни простории за 

вработените со санитарни јазли за мажи и жени со 
претпростор со умивалник со топла и ладна вода. 
Продажниот простор во кој што  се врши продажба 

на млеко, млечни стоки и риба треба да биде затворен 
со тезги за продажба на тие стоки. 
Поради лесната расипливост на стоките од став 2 на 

овој член, покрај природната вентилација, треба да се 
обезбеди и вештачка вентилација (вентилатори и слич-
но) и да има најмалку еден приклучок за вода за одр-
жување на хигиената на продавачите. 

 
Член 25 

На посебно организирани делови на зелените паза-
ри на кои се врши продажба на други стоки покрај ус-
ловите пропишани во член 24 од овој правилник  треба 
да бидат исполнети и следните услови:                                          

- да имаат најмалку 500 м2  површина; 
- да има посебно означени продажни места - боксо-

ви со површина од 4 м2   за секој  трговец  поодделно со 
јасно и читливо истакната фирма на трговецот и да ко-
ристи фискална каса; 

- продажните места - боксовите да бидат распореде-
ни и групирани според видот на стоките; 

- растојанието меѓу редовите на продажните места - 
боксовите треба да изнесува најмалку 2 метри за не-
пречено движење на потрошувачите и секое продажно 
место � бокс  да биде опремено со рафтови. 

 
VI. ПРОДАЖНИ ОБЈЕКТИ ВО КОИ СЕ ВРШИ   

ТРГОВИЈА НА ПОСЕБНИ НАЧИНИ 
 

Посебно организирани пазари 
 

Член 26 
Посебно организираните пазари за продажба на ста-

ри моторни возила, стари автоделови, покрај општите 
услови пропишани со овој правилник, треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

- да имаат површина од најмалку 5.000 м2 ; 
- просторот да биде ограден; 
- просторот пред влезот и излезот на пазарот за ста-

ри моторни возила треба да има соодветно осветление 
и приспособен за непречено и слободно движење на 
продавачите и потрошувачите; 

- во пазарот за стари моторни возила просторот за 
продажба треба да биде означен посебно за лесни, по-
себно за тешки моторни возила и да има одвоен про-
стор за продажба на стари авто-делови, уреден со соод-
ветен број на продажни тезги;  

- секој продавач треба да користи фискална каса; 
- на секоја тезга да имаат јасно и читливо истакната 

фирма на трговецот; 
- пазарот треба да има посебна просторија за врше-

ње на административно-стручни работи, за вршење на 
услугите на комитентите; 

- да имаат по една чешма на отворено на секои 2000 
м2 корисна површина и 

- да имаат најмалку по еден санитарен јазол за ма-
жи и жени на секои 2.000 м2 корисна површина за по-
требите на продавачите и потрошувачите. 
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Член 27 
Посебно организираниот пазар на кој се  врши трго-

вија на мало за продажба на добиток, живина и сточна 
храна,  треба да биде надвор од населено место, да би-
де ограден, да има површина од најмалку 1.000 м2 , да 
има посебен влез и излез и на секои 500 м2 да има по-
ставено чешма. 
Просторот пред влезот и влезот на пазарот треба да 

има соодветно осветление и да биде приспособен за не-
пречено и слободно движење на добитокот, транспорт-
ните средства, продавачите и потрошувачите. 
Просторот на пазарот треба да биде одвоен посебно 

за ситен добиток, посебно за крупен добиток, а за круп-
ниот добиток да има место за врзување на добитокот. 
Пазарот на добиток треба да располага со опрема за 

мерење на добитокот, вода за поење на добитокот и од-
вое ростор за прибирање на сметот. н п    

Член 28 
Посебно организиран затворен пазар во кој продаж-

ба на стоки се врши од страна на повеќе трговци треба 
да ги исполнува и следните услови: 

- да има посебно означени продажни места (штан-
дови) за секој трговец  поодделно со истакната фирма 
на трговецот; 

- секое посебно продажно место да користи фискал-
на каса; 

- растојанието меѓу редовите на штандовите треба 
да изнесува најмалку 2 метри за непречено движење на 
потрошувачите; 

- секое продажно место да биде опремено со рафтови; 
- да има најмалку по една кабина за проба со огле-

дало и закачалка на секои три штанда за продажба на 
облека и 

- да има најмалку две седишта и огледало на секои 
три штанда за продажба на обувки. 

 
Киоск  
Член 29 

Киоск е просторија во која продажбата на стока на 
мало се врши преку шалтер, без влез на купувачот во 
продажниот простор.  
Висината на киоскот не може да биде помала од 

2,20 метри, а слободниот простор во киоскот за движе-
ње на продавачот не смее да биде помал од 2 м2 под ус-
лов во киоскот да се исполнети условите во поглед на 
микроклиматските услови. 
Киоскот треба да биде опремен со рафтови, продажни 

маси, гондоли, алат, направи за мерење и  разладни уреди.  
Опремата од ставот 3 на овој член треба да биде 

прилагодена во зависност од видот на стоките и начи-
нот на нивната продажба и изработена од материјали 
кои лесно се чистат и одржуваат.  
Гондолите можат да бидат поставени најмногу од 

двете страни. 
Киоскот треба да има настрешница не поголема од 

1,2 метри. 
Доколку во киоскот се врши продажба на леб, печи-

ва, месни, млечни и зрнести стоки кои не се во ориги-
нално пакување, киоскот треба да биде опремен со топ-
ла и ладна вода. 
Киоскот треба да има обезбедена помошна просто-

рија за санитарно-хигиенски потреби на вработените, 
на оддалеченост најмногу 100 метри. 

 
Автомати  
Член 30 

Продажба преку автомати треба да се врши соглас-
но техничките услови и опременоста на автоматот, за-
висно од видот на производот.  
На автоматот треба да биде истакната фирмата на 

сопственикот на автоматот. 
 

Подвижен уличен продавач  
Член 31 

Подвижен уличен продавач продажбата ја врши со: 
- моторно возило или приколка кои треба да имаат 

најмалку 3 м2 продажен простор и 1,5 метар висина; 

- подвижна количка, која при продажба на прехран-
бени стоки треба да биде затворена со проѕирен мате-
ријал и 

- специјално одбележани флуоресцентни торби за 
продажба на весници и списанија. 
На секое моторно возило или приколка и подвижна 

количка треба јасно да биде истакната фирмата на тр-
говецот. 
Секој подвижен уличен продавач треба да има беџ за 

идентификација закачена на видно место на облеката. 
Продажбата на стоки во замрзната или разладена 

состојба може да се врши доколку подвижниот уличен 
продавач има разладни уреди. 
Подвижните улични продавачи на местото на кое ја 

вршат продажбата да не печат, пржат или приготвуваат 
прехранбени производи кои се предмет на трговија. 

 
Саеми и стопански изложби и панаѓури 

 
Член 32 

Саемите може да се организираат на соодветен за-
творен простор. 
Стопанските изложби и панаѓури може да се орга-

низираат на соодветен затворен и отворен простор.  
Покрај општите услови пропишани со овој правил-

ник саемите, стопанските изложби и панаѓурите кои се 
организираат на соодветен затворен  простор треба да 
ги  исполнуваат и следните услови: 

- да имаат простор од најмалку 1.000 м2 ; 
- да имаат опрема за изложување на стоките; 
- да имаат опрема за манипулирање со стоките во 

зависност од видот на стоките; 
- да имаат простори за вршење на административни 

работи и состаноци и 
- да имаат помошни простории за хигиенско-сани-

тарни потреби. 
Просторот пред саемот и влезот на саемот треба да 

биде осветлен и да е приспособен за непречено и сло-
бодно движење на посетителите. 
Доколку стопанските изложби и панаѓурите се ор-

ганизираат на отворен простор треба да имаат простор 
од најмалку 1.000 м2 . 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 33 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за минимално-тех-
нички услови што треба да ги исполнуваат продажните 
објекти во кои се врши трговија на големо и мало и тр-
говски услуги ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 55/95). 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".  

 
      Бр. 10-2211/3        Министер, 
2 април 2004 година       Стевчо Јакимовски, с.р. 
          Скопје 

___________ 
378. 
Врз основа на член 23 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/2004) министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ-
ПРИЈАВАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МИНИМАЛ-
НО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТР-
ГОВИЈА И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ПРО- 

ДАЖЕН ИЛИ ДРУГ ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот-пријавата за исполнување на ми-
нимално-техничките услови за вршење на трговија и 
започнување со работа на продажен или друг деловен 
објект.  
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 Член 2 
 Пријавата од член 1 на овој правилник ја доставува 

трговецот на образец, кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

 
 
 Пријавата ги содржи податоците за: називот и седи-

штето на фирмата, бројот на регистарската влошка на 
регистарскиот суд и неговото седиште, трговскиот 
број, даночниот број, жиро сметката, банката депонент, 
овластеното лице за застапување, одговорното лице, 
претежната дејност, дејноста според Одлуката за кла-
сификација на дејности, адресата на продажниот објект 
и видот на продажниот објект во кој ќе се врши тргови-
јата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Член 3  

Пријавата се поднесува до Министерството за еко-
номија - Државен пазарен инспекторат, во два приме-
рока, од кои едниот примерок заверен  од Државниот 
пазарен инспекторат треба да биде во деловната про-
сторија во која се врши дејноста. 

 
 
 
 
 
   Член 4  Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија" . 

 
 
         Бр. 10-2211/4       Министер,  

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

 
 
 
 
 

___________ 
379. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 oд Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
70/1992), на седницата одржана на 17 март  2004 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
 
1. Се укинува Одлуката за утврдување надоместок за 

употреба на градежно земјиште на територијата на оп-
штина Велес, донесена од Советот на општина Велес на 
26 мај 2000 година и на 25 април 2001 година. 

 2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на трговското друштво за производство и 
обработка на тутун �СОКОМАК БИТОЛА� - АД Бито-
ла, со решение У. бр. 193/2002 од 26 март 2003 година, 
поведе постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што основано се постави прашањето за неговата 
согласност со Уставот и со законите. 

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на член 
17 точка 4 од Законот за локалната самоуправа и членови-
те 44 и 45 од Законот за градежно земјиште (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 10/1979, 18/1989 и 
21/1991), Советот на општината Велес донел Одлука за 
утврдување надоместок за употреба на градежно земји-
ште на територијата на општина Велес, со која се утврду-
ва обврска за плаќање на надоместок за употреба на гра-
дежното земјиште на подрачјето на општина Велес, 
висината и роковите на плаќање и начинот на пресметува-
ње на овој надоместок.  
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5. Согласно член 11 точка 2 од Законот за локална-
та самоуправа (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 5/2002), сопствени извори на приходи на 
општината се локалните даноци, надоместоци и такси 
утврдени со закон. 
Според член 17 од Законот за локалната самоуправа 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
52/1995), кој согласно член 96 став 2 од Законот за ло-
калната самоуправа (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 5/2002), продолжува да се применува 
до усогласувањето на посебните закони со кои се уре-
дуваат прашањата од надлежност на општините, но 
најдоцна до 31 декември 2003 година, единиците на ло-
калната самоуправа самостојно донесуваат програма за 
уредување на градежното земјиште, вршат работи на 
уредување и употреба на градежното земјиште во сог-
ласност со закон и утврдуваат зони и собираат земјиш-
на такса во согласност со закон. 
Од наведеното произлегува дека единиците на ло-

калната самоуправа вршат работи на уредување и упо-
треба на градежното земјиште и утврдуваат зони и со-
бираат земјишна такса во согласност со закон. 
Во членот 13 од Законот за комуналните дејности 

од 1997 година, меѓу другото е уредено дека изградба-
та и одржувањето на објектите на комуналната инфра-
структура се финансира од надоместок за употреба на 
градежно земјиште во висина од 50% од вкупно при-
браните средства по оваа основа. 
Очигледно е дека наведената одредба од Законот за 

комунални дејности не може да биде основ за воведу-
вање на надоместок за употреба на градежно земјиште, 
туку ова е норма со која се утврдува дека изградбата и 
одржувањето на објектите на комуналната инфрастру-
ктура се финансираат од надоместокот за употреба на 
градежното земјиште кој во тоа време согласно Зако-
нот за градежно земјиште го утврдуваше собранието, 
односно советот на општината со одлука. 
Имено, Законот за градежното земјиште кој престана 

да важи содржеше посебни глави кои се однесуваа на 
уредувањето и на употребата на градежното земјиште. 
Така, во делот од овој закон кој се однесуваше на 

употребата на градежното земјиште, односно во членот 
44 беше утврдено дека собранието, односно советот на 
општината може да утврди надоместок за употреба на 
градежното земјиште според обемот и степенот на 
опременоста со комунални објекти и инсталации. Со 
одлука се утврдува висината, роковите на плаќањето и 
начинот на пресметувањето на надоместокот. Надоме-
стокот го плаќа непосредниот корисник на земјиштето, 
а како непосреден корисник се смета носителот на пра-
вото на користење на недвижности и нивниот сопстве-
ник. 
Оттука произлегува дека надоместокот за употреба 

на градежното земјиште беше утврден со Законот за 
градежното земјиште. 
Законот за градежното земјиште од 2001 година 

концепциски е поставен на сосема поинакви основни 
од претходниот закон. Имено, за разлика од поранеш-
ниот закон, според кој градежното земјиште единстве-
но беше на Републиката, според постојниот закон гра-
дежното земјиште може да биде во сопственост на Ре-
публика Македонија и на домашни физички и правни 
лица под услови утврдени со овој и друг закон. Носите-
лот на правото на сопственост на градежното земјиште 
може земјиштето да го отуѓи и даде под долготраен и 
краткотраен закуп. Градежното земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија може да се отуѓи, да се 
даде под концесија и под закуп. 
Врз основа на изнесеното, произлегува дека според 

постојниот Закон за градежното земјиште, градежното 
земјиште може да биде во сопственост или пак за него 
да се плаќа закуп. Оттука, овој закон содржи одредби 
за уредувањето на градежното земјиште, меѓутоа не 
содржи одредби за употреба на градежното земјиште. 

Имено, ако се има предвид дека според Законот, гра-
дежното земјиште е во сопственост или пак, за него се 
плаќа закуп, надоместокот за употреба на градежното 
земјиште не е уреден со овој закон, иако трансформа-
цијата на градежното земјиште не е завршена. 
Тргнувајќи од фактот дека надоместокот за употре-

ба на градежното земјиште не е утврден со закон, Су-
дот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со 
Законот за градежно земјиште и со Законот за локална-
та самоуправа. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите: д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова,  д-р Бајрам По-
ложани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
    У. бр. 193/2002                       Претседател 
17 март 2004 година     на Уставниот суд на Република 
          Скопје                                  Македонија, 

                             Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
___________ 

380. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110   од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/1992), на седницата одржана на 24 март  
2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Одлуката за утврдување на максимално 

дозволена висина на објектите во Охрид бр. 07-408/10 од 22 
мај 2003 година, донесена од Советот на општина Охрид 
(�Службен гласник на општина Охрид� бр. 3/2003). 

 2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативите на д-р Никола Наумов, градоначал-
ник на општина Охрид и на Божо Илоски од Охрид, со 
решение У. бр. 110/2003 и У. бр. 1/2004 од 4 февруари 
2004 година, поведе постапка за оценување на уставно-
ста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со Уставот и Законот за просторно 
и урбанистичко планирање. 

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
членот 36 од Законот за локална самоуправа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 5/2002), Советот 
на општина Охрид на седницата одржана на 22 мај 
2003 година, донел Одлука за утврдување на максимал-
но дозволена висина на објектите во Охрид. 
Според членот 1 од оваа одлука, максимално дозво-

лената висина на објектите  во Охрид, при планирање-
то на просторот /урбанизација/ во рамките на постоеч-
ките стандарди и нормативи, утврдени со закон или 
подзаконски акти од државните органи, не може да ги 
надмине висините утврдени со оваа одлука. 
Во членот 2 е определено дека во Стариот дел на 

градот каде се предвидува изградба на семејна куќа, 
најголемата висина до венецот не може да биде пови-
сока од 9 м. Во Централното градско подрачје и Втора 
урбана единица во висина на објектите до венецот не 
можат да бидат повисоки од 13,5 м. Во урбаните еди-
ници што се наоѓаат на десната страна од Булеварот 
Туристичка, гледана во правец Охрид-Подмоље виси-
ната на објектите, ако другите параметри тоа го дозво-
луваат, да изнесува 18 м до венецот. 
Според членот 3 од Одлуката, при планирањето на 

просторот што е предмет на урбанизација, изготвува-
чот е должен согласно постоечките стандарди и норма-
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тиви, да обезбеди простор за паркирање и хортикулту-
ра најмалку во големина  утврдена со постојните нор-
мативи, а потоа да ја утврди максималната висина на 
објектот во согласност со определбата од член 2 на 
оваа одлука. 
Во членот 4 е уредено дека Општината Охрид при 

изготвувањето на проектната задача што ќе ја достави 
до изготвувачот на урбанистичкото решение е должен 
да ги почитува одредбите на оваа одлука по однос на 
утврдените висини. 
При конечното усвојување на Одлуката за урбани-

зација на проектот, висините во предложената одлука 
не можат да бидат повисоки од утврдените. 
Согласно членот 5, оваа одлука влегува во сила 8 

дена по објавувањето во �Службен гласник на општина 
Охрид�. 

5. Судот во оценка на уставноста и законитоста на 
оспорената Одлука, утврди дека Советот на општината 
Охрид ја донел Одлуката за утврдување на максимално 
дозволената висина на објектите во Охрид, врз основа 
на член 36 од Законот за локална самоуправа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 5/2002). Ме-
ѓутоа, според оваа законска одредба не произлегува 
надлежност и овластување на Советот за донесување 
на оспорената Одлука и за уредување на прашањето 
кое се третира во Одлуката. 
Согласно членот 1 од Законот за просторно и урба-

нистичко планирање (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/2001 и 
45/2002), предмет на уредување со овој закон, меѓу 
другото, се планирањето на просторот, видовите и со-
држината на плановите, изработувањето и постапката 
за донесување на плановите и утврдувањето на услови-
те за градба. 
Во делот на одредбите од Законот кои се однесува-

ат на планирање на просторот, со членот 7 е предвиде-
но дека во зависност од просторот кој е предмет на 
планирање се донесуваат следниве планови: 1. Про-
сторни планови, во кои е предвиден просторен план на 
Републиката; и 2. Урбанистички планови, во кои се 
предвидени генерален урбанистички план, детален ур-
банистички план и урбанистичка документација за на-
селено место во општината. 
Доколку за населено место во општината нема ур-

банистичка документација, до нејзиното донесување, 
согласно членот 25 од Законот, изградбата може да се 
врши под услови и начин што со општ акт ќе ги утврди 
општината. Општиот акт се донесува по претходна сог-
ласност на Министерството надлежно за работите на 
урбанизмот. 
Исто така, Судот утврди дека Министерството за 

транспорт и врски со акт број 19-5031 од 26 мај 2003 
година ја известило општината Охрид дека не дава сог-
ласност за донесување на Одлуката. 
Од анализата на одредбите на оспорената Одлука 

од аспект на изнесените одредби од членот 7 и членот 
25 од Законот, произлегува дека одлуката содржи нор-
ми за начинот и условите за планирање на просторот и 
покрај тоа што не се однесува исклучиво за определено 
населено место во општината каде нема урбанистичка 
документација и нема согласност од надлежното мини-
стерство за донесување на Одлуката, бидејќи не прет-
ставува акт во смисла на членот 25 од Законот. Исто 
така, иако е неспорно дека урбанистичките планови од 
член 7 став 2 се донесуваат согласно Законот со одлуки 
на општините, тие не може да ги пропишуваат технич-
ките услови за изработка на плановите и да го планира-
ат начинот на остварување на правото на градење, ниту 
имаат законско овластување да пропишуваат услови 
или постапка за тоа. Ова поради тоа што според членот 
16 од наведениот Закон, изработувањето на сите урба-
нистички планови го врши правно лице овластено од 
министерот надлежен за работите на уредувањето на 
просторот ако во редовен работен однос има најмалку 

три овластени лица со лиценца за изработка на урбани-
стички планови. По исклучок, овластување за израбо-
тка на урбанистички планови, освен генерален урбани-
стички план, може да добие правно лице кое во редо-
вен работен однос има најмалку едно овластено лице 
со лиценца за изработка на урбанистички планови. Но-
сител на изработување на урбанистички планови може 
да биде дипломиран архитект кој поседува лиценца за 
вршење на оваа дејност и кој е должен во тимот да 
вклучи стручни лица од различни области со најмалку 
VII степен на стручна подготовка. За добивање на ли-
ценца се полага испит пред комисија што ја определува 
министерот надлежен за работите на уредување на про-
сторот кој воедно го пропишува и начинот и програма-
та за полагање на испитот за добивање на лиценца. 
Во членот 21-а од Законот е утврдено дека при 

изработување на урбанистичките планови од членот 7 
став 2, општите акти од членот 25 и урбанистичкиот 
проект од член 32 од овој закон, задолжително се при-
менуваат нормативите и стандардите за уредување на 
просторот. Со стандардите и нормативите се утврдува-
ат основите за порационално планирање, уредување и 
користење на просторот, создавање услови за хумано 
живеење и работа на граѓаните во населените места и 
во подрачјата предвидени за градба. Овие стандарди и 
нормативи ги донесува министерот надлежен за рабо-
тите на уредување на просторот. 
Врз основа на членот 21-а од Законот, министерот за 

транспорт и врски донел Правилник за стандардите и 
нормативите за уредување на просторот (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 2/2002 и 50/2003). 
Во делот на одредбите од Правилникот со кои се 

уредени урбанистичките стандарди и нормативи, со 
членот 24 е предвидено дека при планирање на макси-
малната височина на содржините на урбанистичкиот 
план се утврдува максимална височина во метри. Ако 
се работи за урбани модули лоцирани на терен во пад 
(над 10% косина), утврдувањето на височината се врши 
со назначување на апсолутна кота до која може да се 
реализира изградбата на објектите, поврзани со визура-
та на соседните објекти и содржини од погорните урба-
ни модули, односно се назначува котата на слемето. 
Височината на објект се определува од нивото на тро-
тоарот односно сообраќајницата или пристапната пате-
ка (нулта кота) до завршниот венец на објектот (за рам-
ни терени), односно до слемето на објектот (за коси те-
рени). При планирањето, максималната височина на 
новопредвидените семејни куќи може да изнесува 
10,20 метри, а кај куќите со внатрешен двор може да 
изнесува 7,20 метри. Максималната височина на ново-
предвидените станбени објекти-структури изнесува 
19,20 метри, а кај куќи поврзани во блок (максимум 6 
куќи во низа) изнесува 13,20 метри. При утврдувањето 
на максималната височина на објектите, едно ниво во 
станбените објекти е со максимална височина (кон-
структивна височина) 3 метри. За станбените објекти 
котата на првото ниво во однос на теренот изнесува 
максимум 1,20 метри. 
Исто така, со одредбите од Правилникот се опфате-

ни стандарди и нормативи од различни аспекти за уре-
дување на просторот кои се применуваат при изработу-
вањето и спроведувањето на плановите и актите за пла-
нирање на просторот предвидени со Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека со 
Законот за просторно и урбанистичко планирање, по-
крај тоа што се уредени прашањата за видовите и содр-
жината на плановите и актите за планирање на просто-
рот и постапката за нивно донесување, пропишани се и 
начинот и условите под кои правно или физичко лице 
може да биде овластено за нивна изработка. Меѓутоа, 
со законот децидно е определено дека при изработката 
на плановите, овластеното лице кое ги изготвува пла-
новите, задолжително треба да ги применува стандар-
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дите и нормативите за уредување на просторот, кои ги 
донесува ресорниот министер надлежен за работите на 
уредување на просторот. Оттука, овие стандарди и нор-
мативи кои врз основа на законското овластување се 
донесени со Правилникот на надлежниот министер, ед-
накво треба да се применуваат од лицата кои ги изра-
ботуваат плановите и актите за планирање на просто-
рот. 
Со оглед на тоа, со донесувањето на оспорената Од-

лука за утврдување на максимално дозволена висина 
на објектите во Охрид, според Судот Советот на оп-
штината Охрид презел надлежност за која нема закон-
ско овластување и уредувал прашања од доменот на 
стандардите и нормативите за уредување на просторот, 
кои не се негов предмет на уредување. 
Поради наведеното Судот утврди дека оспорената 

Одлука не е во согласност со одредбите од член 7, член 
25 и член 21-а од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање и се повредува уставниот принцип на вла-
деење на правото, утврден во членот 8 став 1 алинеја 3 
од Уставот. 

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Лилјана Ин-
гилизова-Ристова и судиите: д-р Трендафил Иванов-
ски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Ве-
ра Маркова,  д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и 
д-р Зоран Сулејманов. 
 
 У. бр. 110/2003 и У. бр. 1/2004         

   24 март 2004 година               
             Скопје                       Претседател 
                на Уставниот суд на Република 
                                    Македонија, 

  Лилјана Ингилизова-Ристова , с.р. 
___________ 

381. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 
и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 05.04.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                        до 16,611 
- МБ - 98                                                         до 17,036 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 17,206 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 17,006 
-
 
 БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 17,429 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 16,543 
- Д - 1                                                              до 16,543 
-
 
 Д - 2                                                             до 16,119 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                        до 16,899 
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 9,864 
- М - 2       до 9,839 

2. Претпријатијата и другите правни и физички ли-
ца, што вршат промет на нафтени деривати и увозници 
(во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат 
цените за одделни нафтени деривати така што највисо-
кит  малопродажни цени да изнесуваат и тоа: е 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 53,50 
- МБ - 98                                                           до 54,00 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                   до 54,00 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 50,50 
-
 
 БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до 51,00 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 38,50 
- Д - 1                                                                до 38,50 
-
 
 Д - 2                                                               до 38,00 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                          до 28,00 
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 12,230 
-  М - 2       до 12,200 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на до-

дадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             25,128 
- МБ - 98                                                              25,127 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                      24,957 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              22,191 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            22,191 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,484 
- Д - 1                                                                   12,484 
-  Д - 2                                                                  12,484 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                               3,230 
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М - 1 (М)              0,100 
-
 
 М - 2              0,100 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 
ден литар, а трошоците на прометот изнесуваат: / 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 3,20 
- МБ - 98                                                            до 3,20 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    до 3,20 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            до 3,20 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    до 3,20 
- Д - 1                                                                 до 3,20 
-  Д - 2                                                                до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г) Мазут                                                   ден/кг 
- М - 1 (М)          до 0,40 
-  М - 2          до 0,40 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе с  применува од 00,01 часот на 06.04.2004 година. е 
      Бр. 02-310/1                                Претседател, 
5 април 2004 година                    Славе Ивановски, с.р.    
         Скопје  
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382. 
Врз основа на член 5-a  став 2 точка 2) и член 7 став 4 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
избор на претседател на Република Македонија (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 11/2004), Државната изборна ко-
мисија, на седницата одржана на 1 април 2004 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОПШТИНСКАТА 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЦЕНТАР  
I. За член  на Општинската изборна комисија во Цен-

тар, се именува Башким Гаши од Скопје. 
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. 07-185/1                           Претседател 

1 април 2004 година     на Државната изборна комисија, 
      Скопје                      Стево Пендаровски, с.р. 

___________ 
383. 
Врз основа на член 5-a  став 2 точка 2) и член 7 став 4 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
избор на претседател на Република Македонија (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 11/2004), Државната изборна ко-
мисија, на седницата одржана на 1 април 2004 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОПШТИНСКАТА 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ДЕБАР  
I. За член на Општинската изборна комисија во Де-

бар, се именува Елена Мартиновска, судија во Основ-
ниот суд во Дебар. 

II. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за именување на членови и заме-
ник член на Општинската изборна комисија Дебар (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/2004). 

III. 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. 07-186/1                           Претседател 

1 април 2004 година     на Државната изборна комисија, 
      Скопје                      Стево Пендаровски, с.р. 

___________ 
384. 

Врз основа на член 16 став 3 и член 41 од Законот за де-
визно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 
103/01 и 51/03), точка 13 од Одлуката за начинот и условите 
за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република 
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 53/02, 11/03, 19/03 
и 14/04) и член 69 став 1 од Законот за Народна банка на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02, 51/03 
и 85/03), гувернерот на Народна банка на Република Македо-
нија, го донесе следното 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНА  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА 
НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДВИ-
ЖЕЊЕТО НА СОСТОЈБАТА НА КУСТОДИСКИ СМЕ-
ТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ КАЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 

ВО   РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Во Упатството за начинот и условите за известување за 

движењето на состојбата на кустодиските сметки на нерези-
денти кај овластените банки во Република Македонија 
(�Сл.весник на РМ� бр. 82/02 и 24/03)  во делот под Б. Прег-
лед на состојба на кустодиски (старателски) сметки на нере-
зиденти  се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во точката 17 се додава нова потточка 17.4 која гласи: 
"17.4. Одлив на хартии  од вредност за кои истекол  

рокот од една  година од денот на вкнижување на забрана-
та за располагање со нив во Централниот депозитар. Из-

нос за кој се намалува салдото од точка 17.1 и се евиден-
тира во потточка 17.10. Се искажува во номинална вред-
ност и со негативен предзнак". 

2. Потточките: 17.4, 17.5, 17.6 и 17.7 стануваат потточ-
ки : 17.5, 17.6, 17.7 и 17.8. 

3. По потточка 17.8 се додаваат четири нови потточки 
кои гласат: 

"17.9 Почетно салдо на хартии  од вредност за кои 
истекол рокот од една година од денот на вкнижување на 
забраната за располагање со нив во Централниот депози-
тар. Салдото се искажува во номинална вредност. 

17.10 Прилив. Износ за кој се зголемува салдото од 
точка 17.9 и означува прилив на хартии од вредност во из-
вештајниот период  за кои истекол рокот од  една  година 
од денот на  вкнижување на забраната за располагање со 
нив во Централниот депозитар. Овој износ треба да е ист 
со износот од потточка 17.4. Се искажува во номинална 
вредност и со позитивен предзнак. 

17.11. Одлив. Износ за кој се намалува салдото од точка 
17.9 и означува одлив (продадени) хартии од вредност во 
извештајниот период за кои истекол рокот од една година 
од денот на  вкнижување на забраната за располагање со 
нив во Централниот депозитар. Се искажува во номинална 
вредност и со негативен предзнак. 

17.12 Крајно салдо на хартии од вредност за кои исте-
кол рокот од една година од денот на вкнижување на за-
браната за располагање со нив во Централниот депозитар. 
Крајното салдо на крајот од извештајниот период претста-
вува износ од потточките 17.9 +17.10 -17.11 односно салдо 
на хартии од вредност со кое може да се тргува. Се иска-
жува во номинална вредност". 

4. Во точката 18 се додава нова потточка 18.4 која гласи: 
"18.4. Одлив на хартии  од вредност за кои истекол ро-

кот од една година од денот на вкнижување на забраната 
за располагање со нив во Централниот депозитар. Износ 
за кој се намалува салдото од точка 18.1 и се евидентира 
во потточка 18.10. Се искажува во номинална вредност и 
со негативен предзнак". 

5. Потточките: 18.4, 18.5, 18.6 и 18.7 стануваат потточ-
ки : 18.5, 18.6, 18.7 и 18.8. 

6. По потточка 18.8 се додаваат четири нови потточки 
кои гласат: 

"18.9 Почетно салдо на хартии  од вредност за кои 
истекол рокот од една година од денот на вкнижување на 
забраната за располагање со нив во Централниот депози-
тaр. Салдото се искажува во номинална вредност. 

18.10 Прилив. Износ за кој се зголемува салдото од точ-
ка 18.9 и означува прилив на хартии од вредност во изве-
штајниот период за кои инвеститорот дал изјава, а истекол 
рокот од  една  година од денот на  вкнижување на забрана-
та за располагање со нив  во Централниот депозитар. Овој 
износ треба да е ист со износот од потточка 18.4. Се иска-
жува во номинална вредност и со позитивен предзнак. 

18.11. Одлив. Износ за кој се намалува салдото од точка 
18.9 и означува одлив (продадени) хартии од вредност во 
извештајниот период за кои  истекол рокот од  една  година 
од денот на  вкнижување на забраната за располагање со 
нив во Централниот депозитар. Се искажува во номинална 
вредност и со негативен предзнак. 

18.12 Крајно салдо на хартии од вредност за кои исте-
кол рокот од една година од денот на вкнижување на за-
браната за располагање со нив во Централниот депозитар. 
Крајното салдо на крајот од извештајниот период претста-
вува износ од потточките 18.9 +18.10 -18.11 односно салдо 
на хартии од вредност со кое може да се тргува. Се иска-
жува во номинална вредност". 

7. Во точката 19 се додава нова потточка 19.4 која гласи: 
"19.4. Одлив на хартии од вредност за кои истекол ро-

кот од една година од денот на вкнижување на забраната 
за располагање со нив  во Централниот депозитар. Износ 
за кој се намалува салдото од точка 19.1 и се евидентира 
во потточка 19.10. 

Се искажува во номинална вредност и со негативен 
предзнак". 

8. Потточките: 19.4, 19.5, 19.6 и 19.7 стануваат потточ-
ки: 19.5, 19.6, 19.7 и 19.8. 

9. По потточката 19.8 се додаваат четири нови потточ-
ки кои гласат: 
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19.12 Крајно салдо на хартии од вредност за кои 
истекол рокот од една година од денот на  вкнижување 
на забраната за располагање со нив во Централниот де-
позитар. Крајното салдо на крајот од извештајниот пер-
иод претставува износ од потточките 19.9 +19.10 -19.11 
односно салдо на хартии од вредност со кое може да се 
тргува. Се искажува во номинална вредност". 

"19.9 Почетно салдо на хартии од вредност за кои 
истекол рокот од една година од денот на  вкнижување на 
забраната за располагање со нив во Централниот депози-
тар. Салдото се искажува во номинална вредност. 

19.10 Прилив. Износ за кој се зголемува салдото од 
точка 19.9 и означува прилив на хартии од вредност во из-
вештајниот период за кои истекол рокот од една година од 
денот на  вкнижување на забраната за располагање со нив 
во Централниот депозитар. Овој износ треба да е ист со 
износот од потточка 19.4. Се искажува во номинална 
вредност и со позитивен предзнак. 

10. Образецот ИСХВ-КС-1 - Извештај за движењето 
на состојбата на кустодиски (старателски) сметки на нере-
зиденти се менува и го даваме во прилог кон ова упатство. 

11. Ова упатство влегува во сила со денот на потпишу-
вањето и ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

19.11. Одлив. Износ за кој се намалува салдото од точ-
ка 19.9 и означува одлив (продадени) хартии од вредност 
во извештајниот период за кои истекол рокот од една го-
дина од денот на  вкнижување на забраната за располага-
ње со нив  во Централниот депозитар. Се искажува во но-
минална вредност и со негативен предзнак. 

 
   У. бр. 09/3-III-4                    Гувернер, 
31 март 2004 година  Љубе Трпески, с.р. 
          Скопје 
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Врз основа на член 40 и 44 од Законот за дано

80/93 и 11/01), Државниот завод за статистика го у
 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ Н
ЗА МЕСЕ 

Движењето на цените на мало во Република Мак
ните цени на мало во 2003 година изнесува 0,6%. 
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