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да се исполнат за побрзо интегрирање во Европската 
унија, односно исполнување на критериумите за при-
стапување кој Унијата утврдени од Европскиот совет 
во Копенхаген 1993 година. 

145. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 февруари 2004 година, донесе 

 
5. Ја истакнува целосната посветеност на политич-

ките сили застапени во Собранието на Република Ма-
кедонија да дејствуваат во насока на исполнување на 
условите за членство во Унијата. 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ЧЛЕНСТВО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  
ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

6. Ќе работи на усогласување на законодавството на 
Република Македонија со законодавството на Европ-
ската унија, вклучувајќи и воведување посебни постап-
ки за поголема ефикасност на процесот. 

 
Тргнувајќи од силно изразената определеност на 

граѓаните и консензуалната согласност на политичките 
субјекти за интегрирање на Република Македонија во 
Европската унија како стратегиска цел од витално зна-
чење споделувајќи ги заедничките европски вредности 
и свесни за потребата што побрзо да се постигнат еко-
номските и политичките стандарди и да се исполнат 
критериумите на Европската унија, кои гарантираат 
економски просперитет, политичка стабилност, демо-
кратија, слобода и безбедност, 

7. Целосно ќе се ангажира, во рамките на меѓупар-
ламентарната соработка, за промоција и поддршка на 
барањето за членство на Република Македонија во 
Европската унија. 

8. Ги повикува земјите членки и институциите на 
Европската унија да дадат засилена поддршка на ре-
формите во Република Македонија насочени кон ис-
полнување на потребните услови за пристапување кон 
Унијата, поттикнувајќи го развојот на севкупниот капа-
цитет за спроведување на реформите. 

Имајќи го предвид фактот дека Република Македо-
нија е вклучена во Процесот за стабилизација и асоци-
јација, вклучително и преку склучување на Спогодбата 
за стабилизација и асоцијација, 9. Ќе придонесе за поттикнување и развој на јавно-

то мислење и јавната свест во Република Македонија 
за придобивките од нејзиното полноправно членство во 
Европската унија. 

Целосно потврдувајќи ја определеноста на Репуб-
лика Македонија за реализација на обврските преземе-
ни со Декларацијата од Самитот ЕУ - Западен Балкан 
одржан на 21 јуни 2003 година и Солунската агенда за 
Западен Балкан: Кон европска интеграција, 

10. Оваа декларација да се достави до претседате-
лот на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија, Европскиот парламент, Европската коми-
сија, како и до парламентите на земјите членки на 
Европската унија и новите земји пристапнички. 

Истакнувајќи дека Република Македонија контину-
ирано развива односи на конструктивен дијалог и парт-
нерство со Европската унија, 11. Оваа декларација ќе се објави во �Службен вес-

ик на Република Македонија�. Имајќи предвид дека процедурата за ратификација 
на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Ре-
публика Македонија и Европската унија е целосно за-
вршена во парламентите на сите земји членки на 
Европската унија и има вонредно политичко значење 
за поддршката на нашата земја, 

н
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

           Бр. 07-764/1  Претседател 
13 февруари 2004 година на Собранието на Република 

        Скопје    Македонија, Изразувајќи ја определбата за изградба на стабилна 
Република Македонија и Југоисточна Европа потполно 
интегрирана во европската заедница, 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

146. Имајќи ги предвид Декларацијата за развој на одно-
сите на Република Македонија со Европската унија до-
несена од Собранието на Република Македонија на 4 
февруари 1998 година и Декларацијата за подигнување 
на нивото на односите на Република Македонија со 
Европската унија донесена на 23 ноември 2000 година, 

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за внатреш-
ни работи (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 19/95, 55/97, 38/02 и 33/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 3 февруари 
2004 година, донесе  

 Собранието на Република Македонија Р Е Ш Е Н И Е 1. Ја потврдува цврстата определеност за членство 
во Европската унија како стратегиска цел на Република 
Македонија на која континуирано ќе и дава поддршка 
и приоритет. 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

 
1. За директор на Управата за безбедност и контрара-

зузнавање, орган во состав на Министерството за вна-
трешни работи, се именува Сиљан Аврамовски, в.д. ди-
ректор на Управата за безбедност и контраразузнавање.  

2. И препорачува на Владата на Република Македо-
нија да поднесе барање за членство на Република Ма-
кедонија во Европската унија. 

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

3. Укажува на потребата Владата на Република Ма-
кедонија да го информира Собранието за предвидените 
и реализираните обврски, како и за исполнување на си-
те програми и други активности што се обврска за при-
ем на Република Македонија во Европската унија, на 
секои три месеца. 

 
   Бр. 17-414/2                      Претседател на Владата      

3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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147. 
      Врз основа на член 7 став 2 од Законот за држав-
јанство на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 67/92), а во врска со член 2 
и 3 од Одлуката за образување Посебна комисија за 
утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за 
стекнување на државјанство на Република Македонија, 
бр. 17-3093/1 од 1 ноември 1993 година, Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3 фе-
вруари 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА 
ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ УС-
ЛОВОТ - ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈА-
ЗИК  ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста заменик на претседателот и заменик 

член на Посебната комисија за утврдување условот-вла-
деење со македонскиот јазик за стекнување на држав-
јанство на Република Македонија се разрешуваат: 
а) заменикот на претседателот 
- Надежда Узелац, 
б) заменик членот 
- Снежана Корубин. 
2. За заменик на претседателот и заменик член на 

Посебната комисија за утврдување условот-владеење 
со македонскиот јазик за стекнување на државјанство 
на Република Македонија се именуваат: 
а) за заменик на претседателот 
- Билјана Туџаровска, советник за издавачка деј-

ност во Министерството за култура, 
б) за заменик-член 
- Гордана Апостоловска, виши соработник - преве-

дувач во Генералниот секретаријат на Владата на Ре-
публика Македонија.  

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

 
   Бр. 17-429/1                     Претседател на Владата      

3 февруари 2004 година        на Република Македонија, 
        Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
148. 
      Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 
претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/00 и 
12/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 февруари 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението број 17-4294/1 од 20.08.2002 година 

со кое Васил Георгиев е именуван за вршител на долж-
носта директор на јавното радиодифузно претпријатие 
на локално ниво - Центар за радио и новинско-издавач-
ка дејност Струмица, се  става вон сила.  

2. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
  Бр. 17-432/1                      Претседател на Владата      

3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

149. 
      Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 
претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/00 и 
12/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 февруари 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 

НИВО РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

1. Ристе Панев се разрешува од должноста вршител 
на должноста директор на Јавното радиодифузно прет-
пријатие на локално ниво - Радио Свети Николе.  

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

    Бр. 17-433/1      Претседател на Владата      
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
150. 
      Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 
претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/00 и 
12/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 февруари 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво Радио Све-
ти Николе, се именува Валентина Арсова, дипл. соо-
браќаен инженер.  

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

 
    Бр. 17-434/1       Претседател на Владата      

3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
151. 
      Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 
претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/00 и 
12/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 февруари 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
 НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИО-
ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО 

РАДИО К УШЕВО Р 
1. Борис Дојчиноски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Јавното радиодифуз-
но претпријатие на локално ниво Радио Крушево.  
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

     Бр. 17-435/1       Претседател на Владата      
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
152. 
Врз основа  на член 29 од Законот за основање Јав-

но претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98),  член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36, став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 3 февруари 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ  НА ЛОКАЛНО НИВО РАДИО КРУШЕВО  

1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-
диодифузно претпријатие на локално ниво Радио Кру-
шево се именува Емил Нинески, вработен во Радиото. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-436/1                     Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

153. 
Врз основа  на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од За-
конот за радиодифузна дејност (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 20/97) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3 февруари 2004 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 

НИВО РАДИО МАКЕДОНСКИ БРОД  
1. Милена Димоска, се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Јавното радиодифузно 
претпријатие на локално ниво Радио Македонски Брод. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-437/1                     Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

154. 
Врз основа  на член 29 од Законот за основање Јав-

но претпријатие Македонска радио телевизија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 
од Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36, став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3 февруари 2004 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО РАДИО МАКЕДОНСКИ 

БРОД  
1. За вршител на должноста директор на  Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво Радио Маке-
донски Брод, се именува Ирена Иваноска, дипл. новинар. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-438/1                     Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

155. 
Врз основа  на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98),  член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност(�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 20/97) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3 февруари 2004 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО  

НИВО РАДИО КИЧЕВО  
1. Ристо Димитриески, се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Јавното радиоди-
фузно претпријатие на локално ниво Радио Кичево. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-439/1                     Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

156. 
Врз основа  на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 од За-
конот за радиодифузна дејност(�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 20/97) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3 февруари 2004 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО РАДИО КИЧЕВО  

1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-
диодифузно претпријатие на локално ниво Радио Киче-
во, се именува Стефан Баткоски, дипл. правник. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
         Бр. 17-440/1                     Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

157. 
Врз основа  на член 4 од Одлуката за основање На-

ционална комисија за УНЕСКО на Република Македо-
нија   (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
16/94), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 февруари 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста членови на Националната комиси-

ја за УНЕСКО на Република Македонија, поради зами-
нување на други должности се разрешуваат: 

- д-р Божидар Маслинков, 
- акад. Матеја Матески. 
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2. За членови на Националната комисија за УНЕ-
СКО на Република Македонија се именуваат: 

- д-р Виолета Пановска - Бошкоска, ректор на Уни-
верзитетот �Св. Климент Охридски� - Битола, 

- акад. Цветан Грозданов, претседател на МАНУ, 
- акад. Матеја Матевски. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-8/2                         Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

158. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претприја-

тија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3 февруари 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ  ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  СО СТАНБЕН  

И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ  

1. Соња Чижбановска, се разрешува од должноста 
член на Одборот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија � Скопје, на нејзино барање. 

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

     Бр. 17-62/2                      Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 

       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

159. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 февруари 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �ВЛАДО ТА-

СЕВСКИ� � КАРПОШ � СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Владо Тасевски�-Карпош � Скопје, се разрешуваат: 
- Елена Макеларска, 
- Јадранка Марас. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Владо 

Тасевски� � Карпош � Скопје, се именуваат: 
- Борис Мирчевски, дипл. правник, 
- Петар Теов, дипл. маш. инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 17-284/2                      Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 

       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

160. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 февруари 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА  ОУ  �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� �  

ПРИЛЕП  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Гоце Делчев� � Прилеп се разрешуваат: 

- Горан Томески, 
- Илчо Капкоски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Гоце 

Делчев� � Прилеп се именуваат: 
- Денис Батаклиев, дипл. економист, 
- Вангел Наумоски, вработен во Градска библиоте-

ка �Борка Талески� Прилеп. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-447/1                      Претседател на Владата 

3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
161. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 февруари 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �КОЧО РАЦИН� � 

ПРИЛЕП 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Кочо Рацин� � Прилеп се разрешуваат: 
- Владо Чакароски, 
- Игор Димоски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Кочо 

Рацин� � Прилеп се именуваат: 
- Гордана Дамеска, дипл. инж. технолог, 
- Велко Кулески, дипл. ел. инж. вработен во Работ-

ничкиот универзитет � Прилеп. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-448/1                     Претседател на Владата 

3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
162. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 февруари 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �БЛАЖЕ КОНЕСКИ� 

ПРИЛЕП 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Блаже Конески� � Прилеп се разрешуваат: 
- Светлана Велеска, 
- Борче Јованоски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Блаже 

Конески� � Прилеп се именуваат: 
- Љубен Гегоски, дипл. инж. агроном, 
- Светлана Миоковиќ Томеска, дипл. дефектолог, 

вработена во ОУ �Климент Охридски� � Прилеп. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 17-449/1                      Претседател на Владата 

3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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163. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 февруари 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОМУ �ОРДЕ 

МИХАЈЛОСКИ-ОЦКА� - ПРИЛЕП  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОМУ �Орде Михајлоски-Оцка� � Прилеп се разрешуваат: 
- Ѕвонко Наумоски, 
- Виолета Петкоска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОМУ �Орде 

Михајлоски � Оцка� � Прилеп се именуваат: 
- Тони Брмбески, дипл. економист, 
- Марко Василески, одд. наставник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

    Бр. 17-450/1      Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 

      Скопје  о Црвенковски, с.р.    Бранк
___________ 

164. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.01.2004 година, издава  

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за коцкање, обложување и игри на среќа �Голд клуб� 
ДООЕЛ с. Добри Дол - Неготино, Полошко, за време 
од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на 
ул. �Иво Лола Рибар� бр. 29 во Гостивар. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 22 
автомати за игри на среќа. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во 

Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 
100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, при-
ходно конто 718113, програма 00 и банка на примачот: 
Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 корис-

никот на лиценцата ја доставува до Министерството за 
финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да 

побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на 
трговското друштво. 

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот на 
плаќање на лиценцата утврден во точката 4 алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
         Бр. 23-180/2       Претседател на Владата 
26 јануари 2004 година          на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
165. 
Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 58/00) и член 25 од Законот за полициска 
ака емија (�Службен весник на РМ� бр. 40/03), донесувам д 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР 

НА ПОЛИЦИСКА АКАДЕМИЈА - СКОПЈЕ  
1. Ристо Гаљевски, се разрешува од должност дире-

ктор на Полициска академија - Скопје, претходно име-
нуван со решение на Владата на РМ бр. 17-722/2 од 
12.02.2002 година. 

2. Именуваниот се презема со работа во Министерс-
твото за  внатрешни работи на Република Македонија. 
Распоредувањето на именуваниот на конкретно работно 
место ќе се изврши согласно потребите на Министерс-
твото за внатрешни работи со посебно решение. 

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

  Бр. 16. 2-7845/1                                Министер 
13 февруари 2004 година               за внатрешни работи, 

         Скопје                                   Хари Костов, с.р. 
___________ 

166. 
Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 58/00) и член 25 од Законот за полициска 
ака емија (�Службен весник на РМ� бр. 40/03), донесувам д 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ПОЛИЦИСКА  

АКАДЕМИЈА - СКОПЈЕ  
1. Слаѓана Витомир Тасева, (МБ 3105960498000), се 

именува за директор на Полициска академија - Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

   Бр. 16. 2-7843/1                                Министер 
13 февруари 2004 година               за внатрешни работи, 

         Скопје                                   Хари Костов, с.р. 
___________ 

167. 
Врз основа на член 3-г и 3-д од Законот за буџетите 

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

 
П  Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
 ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ  

Член 1 
Во Правилникот за класификација на приходите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
100/01 и 45/03), во делот Класификација на приходите 
на синтетички конта од класата 7-приходи, во поткате-
горијата 71-Даночни приходи, во ставката 714 - До-
машни даноци на стоки и услуги, во аналитичката ста-
вка 7142 - Акцизи, по потставката 714253 - Акциза на 
течен нафтен гас како гориво за греење (ТНГ-ГГ), се 
додаваат пет нови потставки кои гласат: 

�714254 - Акциза на моторен бензин МБ - 96 (премиум) 
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714255 - Акциза на безоловен моторен бензин БМБ - 90 
(премиум) 

дополнување бр. 02-4758/2 од 30.12.2003 година, со тоа 
што рокот за уплатата на акциите од третата емисија на 
акции се продолжува до 15.03.2004 година. 714256 - Акциза на безоловен моторен бензин БМБ - 95 

(регулар) 2. Се задолжува Издавачот на долгорочни хартии од 
вредност од точка 1 на ова решение да ги објави промене-
тите услови во делот на рокот за уплатата на акциите од 
третата емисија на акции во најмалку еден дневен весник 
во рок од три дена од денот на приемот на ова решение. 

714257 - Акциза на гориво за дизел мотори Д (дизел) 
714258 - Акциза мазут М-1 и мазут М-2�. 
Во ставката 715 - Данок од меѓународна трговија и 

трансакции (царини и давачки), во аналитичката ставка 
7153 - Други увозни давачки и такси, по потставка 715321 
- Такса за извоз на непреработени и преработени земјо-
делски производи, се додава нова потставка која гласи: 

3. Доколку во предвидениот рок за уплата на акции-
те од третата емисија не биде извршена целосна упла-
та, Комисијата ќе го укине одобрението за издавање на 
акции од третата емисија од точка 1 на ова решение на 
издавачот Акционерското друштво за производство, 
преработка, трговија и монтажа на украсен камен ФХЛ 
Мермерен Комбинат АД � Прилеп. 

�715322-Приходи за поддршка на надворешната тр-
говија�. 

Член 2 
Во поткатегоријата 73-Капитални приходи, во ставката 

733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања, 
во аналитичката ставка 7331 - Продажба на земјоделско 
земјиште и нематеријални вложувања, по потставката 
733128 - Приходи од продажба и закуп на средства во др-
жавна сопственост, кои престанале  да ги користат органи-
те на државната власт, се додава нова потставка која гласи: 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

5. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  

    Бр. 07-199/3           Комисија за хартии од вредност 
5 февруари 2004 година                 Претседател, �733129 - Приходи од враќање на примен надомест 

за одземен и експроприран имот�.         Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  ___________ 
Член 3 169. 

Во поткатегоријата 75-Домашно задолжување, во 
ставката 751 - Краткорочни позајмици во земјата, во 
аналитичката ставка 7511 - краткорочни позајмици во 
финансиски институции, по потставката 751111 - Кра-
ткорочни позајмици во финансиски институции, се до-
дава нова аналитичка ставка и потставка кои гласат:  

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи, донесува т 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ  ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  �7512 - Задолжување од краткорочни хартии од 

вредност КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
751211 - Задолжување од краткорочни хартии од 

вредност�. 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Лисичани � Оп-
штина Пласница. Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�.  

                                                  Министер, Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Лисичани, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

     м-р Никола Поповски, с.р. 
                                ___________ 
168. 
Врз основа на член 37 и член 38, а во врска со член 

163 став 1 точка 4 од Законот за хартии од вредност 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 31/02, 31/03, 85/03), согласно Одлуката 
за Комисијата за хартии од вредност, донесена на седни-
цата одржана на 05.02.2004 година, Комисијата, донесе 

 
   Бр. 09-964/1 

10 февруари 2004 година                   Директор, 
        Скопје        Бисера Јакимовска, с.р. 

___________ 
  
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Макроекономската поли-
тика на Република Македонија за 2004 година, објавена 
во �Службен весник на Република Македонија� бр. 
83/03, направена е техничка грешка, поради што се дава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 
ОДОБРЕНИЕ   ЗА  ИЗДАВАЊЕ   НА   ДОЛГОРОЧНИ  

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
 Решението број 07-146/7 од 19.12.2003 година, за да-

вање одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност на Акционерското друштво за производство, 
преработка, трговија и монтажа на украсен камен ФХЛ 
Мермерен Комбинат АД � Прилеп се дополнува и гласи: 

И С П Р А В К А 
НА МАКРОЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА  
Р ЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА 
По точката 132 треба да се додаде нова точка 133 

која треба да гласи: 1. Издавачот Акционерското друштво за производс-
тво, преработка, трговија и монтажа на украсен камен 
ФХЛ Мермерен Комбинат од Прилеп е должен согласно 
со Решението број 07-146/7 од 19.12.2003 година за да-
вање одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност � трета емисија на 468.700 обични акции, во 
вредност од 468.700 евра, во денарска противвредност 
по среден курс на Народната Банка на Република Маке-
донија на ден 18.12.2002 година, да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр. 
02-3669/2 од 23.10.2003 година и со Одлуката за нејзино  

�133. Посебно внимание ќе се посвети на намалува-
ње на енергетската сиромаштија, преку зголемување на 
енергетската ефикасност (разгледување на можноста за 
формирање на фонд за енергетска ефикасност, финан-
сиран од донации и можноста за субвенционирање на 
одредени целни групи)�. 
Соодветно на ова изменување последователните 

точки ја менуваат својата нумерација.  
          Бр. 23-574/1       Од Владата на Република 
13 февруари 2004 година       Македонија 
              Скопје 
  
   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 

  
  
  
  
  
  

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.  Телефакс: +389-2-3112-267.   
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Рок за рекламации 15 дена. 
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