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939. Одлука за укинување на визите за 

граѓаните на Државата Израел, носи-
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940. Одлука за укинување на визите за 
граѓаните на Република Словенија, но-
сители на сите видови патни исправи... 6 
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работи, начинот на нивно утврдување, 
роковите и начинот на контрола на 
здравствените и психофизичките спо-
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стерството за внатрешни работи кои вр-
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на земање на отпечатоци од прсти и 
фотографирање на барателите на пра-
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ратели на право на азил и лица на кои 
им е признаено право на азил или 
привремена заштита во Република 
Македонија и за начинот на водење 
на евиденција......................................... 10 

944. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 40/2003 од 30 
јуни 2004 година.................................... 38 

945. Одлука за изменување на Одлуката 
за каматните стапки на Народна бан-
ка на Република Македонија................ 41 
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ње на Упатството за реализација на 
Одлуката за начинот и условите на 
купопродажба на странски платежни 
средства во Република Македонија..... 43 

 Исправка на Решението за именува-
ње претседател, генерален секретар и 
членови на Националната комисија за 
УНЕСКО на Република Македонија... 43 

 Коефициенти за порастот на цените 
и порастот на трошоците на живот во 
Република Македонија за месец јуни 
2004 година............................................ 43 

 Огласен дел........................................... 1-116

946. Одлука за изменување на Одлуката 
за задолжителна резерва на банките 
во денари................................................ 42 

947. Одлука за користење дел од девизни-
те резерви на Република Македонија 
за изработка на пригодни ковани пари 
по повод 100 години од Илинденско-
то востание............................................. 42 

948. Одлука за користење дел од девизни-
те резерви на Република Македонија 
за изработка на пригодни ковани пари 
по повод 60 години од Првото заседа-
ние на АСНОМ...................................... 42  

924.  
II Врз основа на член  84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија, (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 52/91) донесувам 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

   
У  К  А  З III ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИ   МАКЕДОНИЈА  ВО  КРАЛСТВОТО  ДАНСКА 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 КА Указ број 3                                   Претседател 

I 14 јули 2004 година               на Република Македонија, 
Г-дин Сами Ибраими, се отповикува од должноста 

извонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Кралството Данска, со седиште во Ко-
пенхаген. 

   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

927. 
 Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од 
Законот за судовите ("Службен весник на Република 
Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 14 јули 
2004 година, донесе 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

О
 
вој указ влегува во сила веднаш. 

 Указ број 1                                   Претседател О Д Л У К А 5 јули 2004 година                  на Република Македонија, 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВРХОВНИОТ 

СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 

___________  925. 1. За претседател на Врховниот суд на Република 
Македонија е избран Дане Илиев. 

Врз основа на член  84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија, (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 52/91) донесувам 2.  Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

  
У  К  А  З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА 

КОНФЕДЕРАЦИЈА 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-3092/1                Претседател  14 јули 2004 година           на Собранието на Република I 
          Скопје                Македонија, Г-дин Алајдин Демири, се отповикува од должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Швајцарската Конфедерација, со седи-
ште во Берн. 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

928. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од 
Законот за судовите ("Службен весник на Република 
Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 14 јули 
2004 година, донесе 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

О
 
вој указ влегува во сила веднаш. 
Указ број 2                                   Претседател  

14 јули 2004 година               на Република Македонија, О Д Л У К А 
   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. ЗА  ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД ВО ШТИП ___________ 
 926. 
1. За претседател на Основниот суд во Штип е из-

бран  Миланчо Рамбабов.  
Врз основа на член  84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Мак донија� бр. 52/91) донесувам 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

е
  

У  К  А  З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДО ИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Н  
      Бр. 07-3093/1                Претседател I 14 јули 2004 година           на Собранието на Република Г-дин Махмуд Ибрахими, се поставува за  вонреден 

и ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Швајцарската Конфедерација, со седиште во Берн. 

          Скопје                Македонија, 
              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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929. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите ("Службен весник на Република Македонија" број 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 јули   2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ 
 
1. За судија на Основниот суд во Гевгелија е избра-

на Маја Аврамова, стручен соработник во Основниот 
суд во Гевгелија. 

2. За судии на Основниот суд во Дебар  се избрани: 
- Мухамет Баланца, секретар на ЈЗО Медицински 

центар - Дебар, 
- Дамјан Илоски, виш соработник во Основниот суд 

во Струга и 
- Мерсим Марку, стручен соработник во Фондот за 

здравствено осигурување на Република Македонија - 
Подрачна служба Дебар. 

3. За судија на Основниот суд Скопје I - Скопје е 
избрана Љубица Колиќ, советник - самостоен судски 
советник на Апелациониот суд во Скопје. 

4. За судија на Основниот суд во Струга е избран Ади 
Усеини, виш соработник во Управата за јавни приходи, 
Регионална дирекција - даночно одделение Струга. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-3094/1                Претседател 
14 јули 2004 година           на Собранието на Република 
          Скопје                Македонија, 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

930. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судовите 
("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јули 2004 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ВЕЛЕС 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Велес, 

се разрешува Борис Чадлов, по негово барање.  
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-3095/1                Претседател 
14 јули 2004 година           на Собранието на Република 
          Скопје                Македонија, 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

931. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судовите 
("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на  14 јули  2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ВЕЛЕС 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Велес, 

се разрешува Трајче Ристов, по негово барање. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

      Бр. 07-3096/1                Претседател 
14 јули 2004 година           на Собранието на Република 
          Скопје                Македонија, 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

932. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 
и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на 
едницата одржана на 14 јули 2004 година, донесе с

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  
ВО ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП  

I. За судии поротници во Основниот суд во Штип 
се избрани: 

1. Анита Јорданова 
2. Ацо Манчев 
3. Ванчо Манев 
4. Анитка Милановска 
5. Методи Илиев 
6. Ружица Алагогева 
7. Миле Георгијев 
8. Ленче Донева 
9. Билјана Симонова Тасева 
10. Жаклина Кишишова 
11. Снежана Стефанова 
12. Љубица Гоцевска 
13. Маре Жежова 
14. Лилјана Ристевска 
15. Викторија Бареева 
16. Симеон Пиков 
17. Анка Нацева 
18. Драги Стојанов 
19. Никола Илиев 
20. Благица Зафирова 
21. Митре Димов 
22. Кирчо Манев 
23. Мирјана Доневска 
24. Невенка Кукушева 
25. Даниела Насева 
26. Елица Трпковска 
27. Риса Сараќинова 
28. Ванчо Сараќинов 
29. Роберт Димитров 
30. Кристина Мишева 
31. Марија Волчева 
32. Благој Иљов 
33. Билјана Давчевска 
34. Софка Дачева 
35. Владимир Божинов 
36. Весна Стојанова 
37. Силвана Соколова 
38. Татјана Санева 
39. Александра Здравева 
40. Надица Ефремова 
41. Жаклина Поп Димитрова 
42. Љупка Јорданова 
43. Валентина Ангелова 
44. Виолета Петкова 
45. Ирена Рибарева 
46. Михаил Протогеров 
47. Божидар Гулиќ 
48. Сашко Јованов 
49. Јелена Џамбазова 
50. Невенка Ковачовска 
51. Весна Бибачковска 
52. Гордана Богданов 
53. Наталија Ѓоргиевска 
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54. Соња Крстова 
55. Верица Малечкова 
56. Зоран Темов 
57. Павлина Јорданова 
58. Борис Пингов 
59. Павлина Димова 
60. Ристе Целаковски 
61. Ана Јаковчевска 
62. Билјана Петрушева 
63. Гордица Данилова 
64. Блашка Причкова 
65. Драгица Лазаревска 
66. Лидија Бочварова 
67. Бојанка Николовска 
68. Весна Димитрова 
69. Мимоза Таушанова 
70. Ефче Нехтенина 
71. Драгица Стојанова 
72. Владимир Герасимов 
73. Зорка Коцева 
74. Ајѓул Кадриовска 
75. Андре Берков 
76. Софија Кралева 
77. Даниела Анѓеловиќ 
78. Габриела  Тасева 
79. Валентина Панова 
80. Слободанка Костадинова 
81. Емилија Ангелова 
82. Снежанка Николова 
83. Бистра Василева 
84. Даниела Ташова 
85. Марина  Ташкова 
86. Лидија Михова 
87. Тошо Николов 
88. Ристе Здравев 
89. Милорад Стоиловски 
90. Миле Давитков 
91. Јулија Санева 
92. Мијалче Миров 
93. Зорка Јованова 
94. Гордана Додевска 
95. Наташа Донева 
96. Сузана Андонова 
97. Лидија Митева 
98. Будимирка Василевска 
99. Венцо Николов 
100. Кирчо Лсков 
101. Михајло Стојчевски 
102. Виторка Сребренова 
103. Милица Јакимовска 
104. Силвана Панова 
105. Нада Јовановска 
106. Македонка Миновска 
107. Каролина Миновска 
108. Стоил Станојковски 
109. Милица Димитриевска 
110. Татјана Дејановска 
111. Фросина Пановска 
112. Томислав Зашевски 
113. Елена Василева 
114. Невена Јакимовска 
115. Катица Стојанова 
116. Славче Симоновски 
117. Билјана Веселиновска 
118. Јовица Марковски 
119. Ристо Ефремовски 
120. Даниела Михајловска 
121. Звезда Томевска 
122. Деса Дачева 
123. Властимир Михајловски 
124. Славчо Ѓорѓиев 
125. Весна Јанева 
126. Анета Додевска 
127. Драгица Герова 

128. Весна Трајчева 
129. Дивна Бошковска 
130. Лора Лазаревска 
131. Сузана Ѓоргиева 
132. Кирка Постолова 
133. Горан Велков 
134. Ленче Додева 
135. Лена Лазаревска 
136. Влатко Кузманов 
137. Васка Петкова 
138. Орце Соколов 
139. Миле Бошков 
140. Сашо Спировски 
141. Габриела Арсовска 
142. Ивица Јакимовски 
143. Верица Ковачева 
144. Миле Јованова 
145. Игор Манев 
1 46. Вецко Стојчевски 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

      Бр. 07-3097/1                Претседател 
14 јули 2004 година           на Собранието на Република 
          Скопје                Македонија, 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

933. 
Врз основа на член 42 став 1 од Законот за Јавното 

обвинителство ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 38/2004), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 14 јули 2004 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА  
ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

 
1. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Радовиш, се именува Лиле Стефанова.  
2. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Прилеп, се именува Томе Неделкоски. 
3. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-

телство во Струмица  се именува Миле Петков. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Ма едонија".  к

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-3098/1                Претседател 
14 јули 2004 година           на Собранието на Република 
          Скопје                Македонија, 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

934. 
Врз основа на член 42 став 1 од Законот за Јавното 

обвинителство ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 38/2004), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 14 јули 2004 година, 
донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИТЕ  
ОБВИНИТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ  

ОБВИНИТЕЛСТВА 
 
1. За заменик на јавниот обвинител на Основното 

јавно обвинителство во Прилеп, се именува Мимоза 
Мрмеска.  

2. За заменик на јавниот обвинител на Основното 
јавно обвинителство во Штип, се именува Методи Ива-
нов. 
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3. За заменик на јавниот обвинител на Основното 
јавно обвинителство во Кочани, се именува Серафим 
Јанев. 

4. За заменик на јавниот обвинител на Основното 
јавно обвинителство во Свети Николе, се именува Сте-
во Митевски. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Ма едонија".  к

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-3099/1                Претседател 
14 јули 2004 година           на Собранието на Република 
          Скопје                Македонија, 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

935. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на судиите во апелационите судови 
("Службен весник на Република Македонија" број 
53/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на  14 јули  2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА  
АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ  

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на еден судија на Апелациониот 
суд во Скопје. 

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

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

      Бр. 07-3100/1                Претседател 
14 јули 2004 година           на Собранието на Република 
          Скопје                Македонија, 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

936. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите  ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на судиите во основните судови 
("Службен весник на Република Македонија" број 
6/96), Собранието на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 14 јули  2004 година, донесе  а

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОС-
НОВНИТЕ СУДОВИ ВО КРИВА ПАЛАНКА,  

ТЕТОВО И РАДОВИШ  
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на:  
- еден судија на Основниот суд во Крива Паланка, 
- двајца судии на Основниот суд во Тетово и  
- еден судија на Основниот суд во Радовиш.  
2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-

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

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-3101/1                Претседател 
14 јули 2004 година           на Собранието на Република 
          Скопје                Македонија, 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

937. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговијата 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 23/95, 
30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), а во врска со член 66 од За-
конот за трговијата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 16/04), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 05.07.2004 година, донесе е

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА ПЧЕНИЦАТА  
ОД РОДОТ 2004 ГОДИНА  

1. Со оваа одлука се пропишува заштитна цена за пче-
ницата од родот 2004 година за производителите на пче-
ница во Република Македонија  во износ од 10,50 ден/кг. 
за меки пченици (Triticum aestivum), а за тврдите пченици  
(Triticum durum), заштитната цена се зголемува за 20 %. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира 
франко магацин на  производителот со транспортни тро-
шоци до 0,50 ден/кг. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за пченица 
зрела, со својствен изглед, миризба и вкус, здрава без 
знаци на мувла, без вкус и миризба, употреблива за чо-
вечка исхрана, незаразена од пченични болести и штет-
ници со 2% примеси, со 13% влага и со 76 кг. хектоли-
тарска маса, 11,5% сурови протеини и седиментациона 
вредност најмалку 30, согласно одредбите на Правилни-
кот за стандарди за земјоделски производи наменети за 
индустриски преработки (�Службен лист на СФРЈ� бр. 
36/78) и Правилникот за квалитетот на житата, мелнич-
ките и пекарските производи, тестенините и брзо смрз-
натите теста (�Службен лист на СФРЈ� бр. 53/83), кој со 
член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
52/91 и 4/92) се преземени како републички прописи. 

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на 
примеси или влага од процентот што е предвиден од 
точка 3 на оваа одлука, заштитната цена за процентот на 
примесите или влагата ќе се намали, односно ќе се зго-
леми за истиот процент. Кршените зрна, помали од по-
ловина се сметаат како примеси. 
Ако пченицата има поголема или помала хектоли-

тарска маса од хектолитарската маса што е предвидена 
од точка 3 на оваа одлука, заштитната цена се зголемува 
односно се намалува за 0,50 за секој килограм над или 
под предвидената хектолитарска маса. Ако пченицата 
има хектолитарска маса поголема од 80 килограми, за-
штитната цена се зголемува само до 80 килограми хе-
ктолитарска маса. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
    Бр. 23-2580/1                         Претседател на Владата 
5 јули 2004 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                                    Хари Костов, с.р. 
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938. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост 
што тие ги користат и располагаат (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 61/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
15.07.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Правото на користење на дел од недвижен имот - 
површина од 3280000 м2 која се наоѓа во гарнизонот 
Петровец лоциран на К.П.бр.1271/1, К.О. Чојлија, еви-
дентирана на Поседовен лист бр. 103, поточно просто-
рот кој се наоѓа во непосредна близина на влезот од ле-
вата страна во површина од 500 м2 и постоен објект - 
барака 20 м. од влезната капија, од левата страна на па-
тот (12х12 м) сопственост на Република Македонија, 
доделена на користење на Министерството за одбрана, 
се пренесува на Министерството за животна средина и 
просторно планирање.  

Член 2 
Примопредавањето на недвижниот имот опишан во 

член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерс-
твото за одбрана и Министерството за животна среди-
на и просторно планирање.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
        Бр.23-42/1                       Претседател на Владата 
15 јули 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
939. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.06.2004 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА ГРАЃАНИТЕ НА 
ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ, НОСИТЕЛИ НА СИТЕ ВИ-

ДОВИ ПАТНИ ИСПРАВИ 
 

1. Владата на Република Македонија ги укинува ви-
зите на носителите на сите видови патни исправи за 
граѓаните на Државата Израел. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
       Бр.23-2171/1                       Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
940. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.06.2004 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА ГРАЃАНИТЕ НА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА, НОСИТЕЛИ НА СИТЕ  

ВИДОВИ ПАТНИ ИСПРАВИ  
1. Владата на Република Македонија ги укинува ви-

зите на носителите на сите видови патни исправи за 
граѓаните на Република Словенија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
      Бр.23-2172/1                       Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
941. 
Врз основа на член 75 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за локалните избори ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.35/2004), ми-
нистерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИ-
СИНАТА  НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИ-
ТЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛО-

КАЛНИТЕ ИЗБОРИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат  критериумите 
за утврдување на висината на надоместокот на члено-
вит  на органите за спроведување на локалните избори. е

 
Член 2 

Надоместоците за извршената работа на членовите 
на Државната изборна комисија, општинските изборни 
комисии и изборната комисија на град Скопје се прес-
метуваат  врз основа на бројот на избирачки места во 
општината, односно градот Скопје кои претставуваат 
единствена изборна единица за извршување на работа-
та во текот на еден календарски месец. 
Надоместоците за извршената работа на членовите 

на избирачките одбори се пресметуваат само за денот 
на одржување на изборите, во висина од една до две 
дневници од висината на надоместокот за дневница за 
службено патување во Републиката утврден со Законот 
за извршување на Буџетот на Република Македонија за 
соодветната година.  

Член 3 
Надоместокот за извршената работа на членовите 

на Државната изборна комисија, општинските изборни 
комисии и изборната комисија на град Скопје и секре-
тарот на општинските изборни комисии и изборната 
комисија на град Скопје се пресметува врз основа на 
следните критериуми:  

 
 

ИЗБОРНА  
КОМИСИЈА 

 
 

БРОЈ  НА   
ИЗБИРАЧКИ 
МЕСТА 

ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕ-
НА   НЕТО ПЛАТА  ВО  
РМ  ВО ПРЕТХОДНИТЕ   
ТРИ МЕСЕЦИ ОБЈАВЕ-
НА ОД ДРЖАВНИОТ ЗА-
ВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Државна изборна 
комисија  

ДО  1,5  ПРОСЕЧНО 
ИСПЛАТЕНА  НЕТО 

ПЛАТА 
Општинска 
изборна комисија  
и изборна коми-
сија на град 
Скопје 

од 50 
ДО 1,5 ПРОСЕЧНО 
ИСПЛАТЕНА  НЕТО 

ПЛАТА 

Општинска  
изборна комисија од 20 до 49 

ДО 1 ПРОСЕЧНО  
ИСПЛАТЕНА НЕТО 

ПЛАТА 

Општинска  
изборна комисија од 1 до 19 

ДО  0,5 ПРОСЕЧНО 
ИСПЛАТЕНА  НЕТО 

ПЛАТА 

Секретар на из-
борна комисија  

ДО 1 ПРОСЕЧНО  
ИСПЛАТЕНА НЕТО 

ПЛАТА 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
     Бр. 12-17439/2                     Министер за финансии, 
14 јули 2004 година             м-р Никола Поповски, с.р. 

     Скопје     
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942. 
Врз основа на член 74 став 3 и член 59 став 4 од За-

конот за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" 
бр.19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003 и 19/2004) министерот 
за внатрешни работи во согласност со министерот за 
здр вство, донесе а

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ 
СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБО-
ТИ, НАЧИНОТ НА НИВНО УТВРДУВАЊЕ, РО-
КОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНО-
СТИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО-
ТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ КОИ ВРШАТ РА-
БОТИ И ЗАДАЧИ СО ПОСЕБНИ ДОЛЖНОСТИ И 
ОВЛАСТУВАЊА И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО  

НА ЗДРАВСТВЕНАТА КОМИСИЈА  
I. ОПШТА ОДРЕДБА  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат здравствените и 

психофизичките способности што треба да ги исполну-
ва лицето кое заснова работен однос во Министерство-
то за внатрешни работи (во натамошниот текст: Мини-
стерството) и начинот на нивното утврдување, рокови-
те и начинот на контрола на здравствените и психофи-
зичките способности на лицата, односно на работници-
те на Министерството кои вршат работи и задачи со 
посебни должности и овластувања, како и начинот на 
работа на здравствената комисија за утврдување на 
психофизичката и општата здравствена способност на 
раб тниците на Министерството. о

 
II. ЗДРАВСТВЕНИ И ПСИХОФИЗИЧКИ  

СПОСОБНОСТИ  
Член 2 

Лицето кое заснова работен однос во Министерс-
твото, без оглед на работите и задачите кои ќе ги 
извршува, во поглед на здравствените и психофизички-
те способности потребно е: 

1. да нема наследно или стекнато заболување или 
аномалија која би предизвикала таков степен на функ-
ционална слабост која би му оневозможила извршува-
ње на утврдените работи и задачи; 

2. да е правилно развиено и односот на телесната 
висина и тежина да не укажува на патолошки состојби. 
Отстапувањето од нормалната телесна тежина да биде 
во рамките од -20 до +30%. Главата и вратот да се пра-
вилни, без анатомски растројства и лузни кои услову-
ваат функционални или естетски промени. Да нема де-
формитети на телото и екстремитетите кои значително 
влијаат на функцијата; 

3. очниот наод да биде функционално уреден; 
острината на видот на секое око посебно, со можна ко-
рекција, да биде најмалку 0,8; корекцијата да биде во 
рамките на +-4Д. Во случај на сложен и мешан астиг-
матизам се зема збир на диоптријата. За работни места 
без особена сложеност на работите и задачите (основно 
образование и одредени работни места со средно обра-
зование), во случај на амблиопија и останати заболува-
ња кои доведуваат до намалување на видната функција 
на едното око, која може да биде најмалку 0,3, острина-
та на видот на другото, со или без корекција, да биде 
1,0. Растројствата во распознавање на бои да не влијаат 
во извршување на работите и задачите; 

4. наодот на органите за слух и рамнотежа да биде 
функционално уреден; просечната загуба на слухот, во 
говорните фрекфенции, на секое уво одделно да не би-
де поголемо од 20 Db; 

5. белодробниот физикален наод да биде уреден; да 
нема заболувања на респираторниот систем или после-
дици од истите кои доведуваат до значително оштету-

вање на респираторната функција. По потреба ренген-
графски или флуорографски да се исклучи активен 
процес на белите дробови од било која етиологија; 

6. циркулаторниот систем да биде анатомски и 
функционално во физиолошки рамки; Физикалниот и 
ЕКГ наод на срцето без отстапувања кои би довеле до 
значителни растројства на срцевата функција; Вените 
на долните екстремитети да бидат без варикозни про-
мени кои доведуваат до функционални растројства; 

7. да нема манифестни знаци на растројство на ед-
нокриниот систем, метаболизмот и исхраната, како и 
нарушување на имунитетот; 

8. дигестивниот и урогениталниот систем да биде 
со уреден наод; без вродени или стекнати анатомски 
или функционални растројства кои во значителна мер-
ка ја нарушуваат функцијата; 

9. кожата да е без заболувања и последици од по-
вреди кои доведуваат до значителни функционални 
пречки, како и без болести со потешка прогноза; 

10. локомоторниот апарат да биде без вродени или 
стекнати анатомски и функционални растројства кои 
значително ја нарушуваат неговата функција; 

11. централниот и периферниот нервен систем да се 
со анатомски и функционален интегритет, без акутни и 
хронични заболувања и останати патолошки состојби; 

12. да не боледува од акутни и хронични душевни 
заболувања; да нема изразено социо-патолошки црти, 
психотични и јасно изразени невротични симптоми и 
психопатија. Се исклучуваат сите облици на душевна 
заостанатост и гранична интелектуална тапост. Сите 
кандидати со гранична интелектуална тапост и основно 
образование како услов за засновање на работен однос 
се оценуваат позитивно.  

Член 3 
Лице кое заснова работен однос во Министерството 

за вршење на работи и задачи со посебни должности и 
овластувања, покрај потребната здравствена и психо-
физичка способност од членот 2 на овој правилник, по-
требно е да ги исполнува и следните здравствени и 
психофизички способности: 

1. да не боледува од било каква хронична или акут-
на болест и да нема вродени или стекнати аномалии 
кои би можеле да го оневозможат успешното извршу-
вање на работите и задачите; 

2. да е правилно развиено и во добра физичка кон-
диција; отстапувањата од нормалната телесна тежина 
да бидат во рамките од -15 до +10%; виталниот капаци-
тет кај оперативните работници да не е помал од 3000 
ссм за жени и од 3500 ссм за мажи; да нема вродени 
или стекнати недостатоци кои влијаат на естетскиот 
изглед на откриените делови на телото; 

3. се исклучуваат сите вродени и стекнати анома-
лии и акутни и хронични заболувања како и нивни пос-
ледици кои доведуваат до оштетување на функцијата 
на респираторниот систем; сите вродени и стекнати за-
болувања на носот, параназалните синуси и останатите 
делови на респираторниот систем кои предизвикуваат 
функционални растројства и естетски дефекти; 

4. да не боледува од срцеви заболувања и нивни 
последици како и од вродени и стекнати срцеви мани. 
Физикалниот наод на срцето и ЕКГ да бидат во физио-
лошки рамки; артерискиот крвен притисок да е огра-
ничен на нормалните вредности. Се исклучуваат сите 
анатомски и функционални растројства на крвожилни-
от и лимфниот систем; 

5. се исклучуваат сите болести на крвта и крвотвор-
ните органи; 

6. се исклучуваат сите вродени и стекнати анома-
лии и заболувања по целата должина на дигестивниот 
систем и акцесорните жлезди кои доведуваат до трајни 
функционални растројства. Да постои функционална и 
естетска зачуваност на забалото; 

7. се исклучуваат било какви пореметувања на ендо-
криниот систем, исхраната, метаболизмот и имунитетот; 
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8. се исклучуваат сите заболувања на бубрегот и 
уринарните патишта и сите други состојби кои водат 
до оштетување на бубрежната функција и отежната де-
ривација на урината; сите вродени аномалии на бубре-
гот и уринарните патишта. 
За оперативните работници се исклучуваат: 
- кај мажи - сите вродени и стекнати заболувања и 

аномалии на машките полови органи со или без знаци 
на хипогондизам; 

- кај жени - сите заболувања, вродени или стекнати 
аномалии, како и хормонална дисфункција кои доведу-
ваат до потешки функционални растројства на женски-
те полови органи. Потребно е да се забележи евентуал-
ната бременост и нејзиното времетраење; 

9. локомоторниот апарат да е интегрален со зачува-
на функција; коските да ја имаат зачувано својата 
функција, изглед и положба. Да нема заболувања на 
коскеното ткиво; зглобовите да се со сочувана физио-
лошка подвижност. Да нема заболувања како и проме-
ни на зглобовите како резултат на траума. Да нема бо-
лести на сврзното ткиво и вродени или стекнати недо-
статоци и заболувања на мускулите и лигаментите; 

10. централниот и периферниот нервен систем да се 
анатомски и функционално интегрални без акутни и 
хронични заболувања и останати патолошки состојби; 

11. се исклучуваат: 
- сите органски психотични состојби со акцент на 

сите форми на алкохолизам и токсикоманија, сенилни 
и пресенилни органски психотични состојби; 

- сите функционални психози акутни и хронични; 
- изразени невротски состојби и растројства на 

структурата на личноста, акутна реакција на стрес, ре-
акција на прилагодување, специфични непсихотични 
пореметувања последица од органски оштетувања на 
централниот нервен систем, пореметувања во социјал-
ното однесување (емоционална и социјална незрелост); 

- состојби кои се манифестираат со растројство на 
координацијата со ригор, тремор и хореатични движе-
ња, сите облици на епилепсија и растројства на свеста; 

- сите форми на душевна заостанатост и гранична 
интелектуална тапост; 

12. се исклучуваат сите заболувања и оштетувања 
на кожата и нејзините аднекси, како и последици од 
истите кои доведуваат до функционални растројства и 
естетски дефекти; 

13. се исклучуваат сите заболувања на органите за 
слух и рамнотежа кои доведуваат до функционални 
растројства и естетски дефекти. Просечната загуба на 
слухот да не изнесува повеќе од 20 Db во горните фре-
кфенции; утврдената крива линија освен отстапувања-
та во однос на интензитетот потребно е да го задржува 
својот физиолошки облик; 

14. се исклучуваат сите заболувања и аномалии на 
окото и аднексите на окото кои доведуваат до функцио-
нални растројства и естетски дефекти; пореметувањата 
на колорниот вид, видното поле, адаптацијата, стерео-
скопскиот вид и ортофоријата. Острината на видот на 
секое око посебно без корекција да не е послаба од 0,8 за 
оперативниот дел; за кадетите и полицајци - приправни-
ци на секое око посебно да биде 1,0, а за останатите ко-
рекцијата на видот да биде во граница од -2 до +3 Д, во 
случај на мешан и сложен астигматизам се зема збир на 
диоптриите со постигнување на острина на видот до 1,0.  

Член 4 
Лице кое заснова работен однос во Министерството 

на работно место полицаец, покрај потребната здрав-
ствена и психофизичка способност од член 3 на овој за-
кон, потребно е да има телесна висина од најмалку 175 
см ( ), односно 165 см (жена). маж 

Член 5 
Работник на Министерството кој од работно место без 

посебни должности и овластувања (т.н.неовластено ра-
ботно место) се прераспоредува на работно место со по-

себни должности и овластувања, ќе се подложи на повто-
рен лекарски преглед за да се утврди дали ја исполнува 
потребната здравствена и психофизичка способност од 
членот 3 на овој правилник за извршување на работите и 
задачите со посебни должности и овластувања. 

 
III. КОНТРОЛНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ  

Член 6 
Работниците на Министерството кои вршат работи 

и задачи со посебни должности и овластувања (овла-
стени службени лица), се подложуваат на редовни си-
стематски прегледи со цел да се утврди дали се здрав-
ствено и психофизички способни да ги извршуваат ра-
ботите и задачите кои им се доверени, и тоа: 
Категории на работи и задачи           Рок на систематски 
со посебни должности и овластувања преглед 
1. Специјална полиција ..................................... 1 година; 
2. Противдиверзиона заштита .......................... 1 година; 
3. Криминалистичка техника ........................... 3 години; 
4. Полиција � средно (четиригодишно), 
    вишо, високо образование............................. 3 години; 
5. Оперативни работи ........................................ 3 години; 
6. Останати работи и задачи.............................. 5 години.  

Член 7 
Здравствената и психофизичката способност на ов-

ластените службени лица се утврдува согласно членот 
3 на овој правилник, корегирана за природното опаѓа-
ње на поедини функции, согласно возраста и работниот 
стаж на лицата.  

Член 8 
Овластените службени лица потребно е да се под-

ложат на систематски преглед во роковите утврдени во 
членот 6 од овој правилник, односно на дополнителен 
здравствен преглед во случај кога тоа го бара раково-
дителот на организационата единица или надлежниот 
лекар при овластената здравствена организација. 
Лицата од ставот 1 на овој член кои одбиваат да се 

подложат на редовен систематски преглед ќе се смета-
ат за неспособни за вршење на работи и задачи со по-
себни должности и овластувања. 

  
IV. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

И ПСИХОФИЗИЧКАТА СПОСОБНОСТ 
 

Член 9 
Заради утврдување на здравствената и психофи-

зичката способност, лицата се упатуваат на општо-ме-
дицински и специјалистички прегледи кои опфаќаат: 
утврдување на здравствената состојба, антрополошки 
мерења, лабораториски прегледи, невропсихијатриско 
и психолошко испитување и испитување на функцијата 
на сетилата, утврдени во Образец број 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 
Образецот од став 1 на овој член има четири стра-

ни, од кои на првата страна се запишуваат личните по-
датоци за лицето кое се упатува на општо-медицински 
и специјалистички преглед, втората и третата страна ги 
содржат наодите на лекарите, лекарите-специјалисти и 
психолозите, а четвртата страна го содржи наодот на 
Здравствената комисија.  

Член 10 
Прегледите и испитувањата од член 9 на овој пра-

вилник се вршат во Јавната здравствена организација - 
Здравствен дом на Скопје, Р.Е. Завод за здравствена 
заштита на работниците во Министерството за вна-
трешни работи од страна на лекари, лекари - специја-
листи и психолози.  

Член 11 
Општите медицински прегледи опфаќаат: 
1. земање на анамнестички податоци; 
2. мерења на телесната височина и тежина и оцену-

вање на телесната конструкција; 



19 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 48 - Стр. 9 

3. преглед на кожата и на видливите слузници; Здравствената комисија ќе оцени како неспособен 
кандидат кај кого ќе утврди болести, состојба, повреда 
или нивна последица, односно телесен недостаток кој е 
пречка за успешно извршување на работите и задачите 
во Министерството или кога постои комбинација на 
повеќе контраиндикации кои сами по себе не се пречка 
за работа во Министерството. 

4. преглед на усната празнина, непцата, забите, ја-
зикот, непчените лакови, тонзилите и грлото, лимфни-
те жлезди и вратот; 

5. утврдување еластичност на мускулите, рамни та-
бани, деформитети на телото, ампутати, проширени ве-
ни и ограниченост на движењето; 
Лабораториските прегледи го опфаќаат испитува-

њето на крвта и урината. 
Здравствената комисија својот наод го запишува на 

четвртата страна од образецот од член 9 став 2 на овој 
правилник. Интернистичкиот преглед опфаќа: 

1. преглед на главата и вратот, перкусија и аускул-
тација на градниот кош; 

 
Член 16 

2. аускултација на срцето, мерење на пулсот, крвни-
от притисок; 

Медицинската документација на сите прегледани 
лица се чува во Министерството евидентирано во по-
себна евиденција. 3. палпација на жлездите и на абдоменалните органи; 

4. ЕКГ.   Навропсихијатрискиот преглед опфаќа: VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 1. испитување на рефлексите;  2. испитување на дермографизмот; Член 17 3. утврдување на треморот; Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за психофизичките спо-
собности што треба да ги исполнува лицето што се прима 
за работник на утврдени работни места во органите за 
внатрешни работи ("Службен весник на СРМ" бр.13/77). 

4. оценување на јасност на говорот. 
 

Член 12 
Психолошкото испитување се врши со: 
1. психолошки тестови на личноста, насочени кон 

евалуација на структурата на личноста во однос на ни-
вото на психичката енергија, невротизмот, психопати-
јата, општата адаптираност и психолошката и општес-
твената зрелост на личноста; 

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 2. психолошки тестови на општите и посебните 

способности;  
    Бр. 161-35192/1     3. психолошко интервју за испитување и проценка на 

мотивацијата за професијата и особините на личноста. 23 јуни 2004 година     
           Скопје  4. психолошко испитување за психомоторната (ед-

ноставните и сложените психомоторни реакции) и      
окуломоторната координација со специјални стандар-
дизирани реакциометри за таа цел.  

            Mинистер    Mинистер 
    

         за здравство,         за внатрешни работи, 
д-р Реџеп Сељмани, с.р.        Сиљан Аврамовски, с.р.   Член 13 

 

Ако на редовниот преглед за утврдување на здрав-
ствената и психофизичката способност се укаже потре-
ба за попрецизно утврдување на здравствената состојба 
обемот на прегледите може да се прошири со дополни-
телни специјалистички и субспецијалистички консул-
тации и прегледи. 

 
V. НАЧИН НА РАБОТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

КОМИСИЈА 
 

Член 14 
Психофизичката и општата здравствена способност 

на лицата, согласно член 59 од Законот за внатрешни 
работи, ја утврдува здравствена комисија врз основа на 
лекарски преглед и медицинска документација која се 
состои од: 

- наод и мислење на здравствена комисија на Мини-
стерството; 

- лабораториски, стоматолошки, интернистички, не-
уропсихијатриски, офталмолошки, оториноларинголо-
шки, хируршки и ортопедски наод; 

- психолошки наод; 
- гинеколошки наод, за лица од женски пол. 
До колку здравствената комисија утврди дека за ко-

нечна оцена е потребно да се извршат дополнителни 
здравствени прегледи, може кандидатот да го упати во 
соодветна здравствена установа. 

 
Член 15 

Здравствената комисија ги оценува лицата како: 
- способни или 
- неспособни за работа во Министерството и своето 

мислење го доставува до надлежната кадровска служба 
на Министерството. 
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___________ 
943. 
Врз основа на член 71 од Законот за азил и привре-

мена заштита (''Службен весник на РМ'' бр. 49/2003), 
министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
ПРАВО НА АЗИЛ, НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ НА 
ОТПЕЧАТОЦИ ОД ПРСТИ И ФОТОГРАФИРАЊЕ 
НА БАРАТЕЛИТЕ НА ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕ-
ЦОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕ-
НА НА ИСПРАВИ НА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА 
АЗИЛ И ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕНО ПРА-
ВО НА АЗИЛ ИЛИ ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на бара-

ње за признавање право на азил, начинот на земање на 
отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите 
на право на азил, образецот и постапката за издавање и 
замена на исправи на баратели на право на азил и лица 
на кои им е признаено право на азил или привремена 
заштита во Република Македонија и начинот на водење 
на евиденција. 

 
II. БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ  

Член 2 
Барањето за признавање право на азил во Републи-

ка Македонија  се поднесува писмено во вид на барање 
за признавање право на азил или усно на записник. 

 
1. Образец на барањето за признавање право  

на азил  
Член 3 

Барањето за признавање право на азил се поднесува 
на македонски јазик и кирилско писмо, а ако тоа не е 
можно, на јазикот на земјата на потекло или на англи-
ски јазик и неговото латинично писмо. 
Образецот на барањето за признавање право на 

азил содржи место за запишување на податоци за: пре-
зиме и име на подносителот на барањето, презиме пред 
склучување на брак, татково име и име на мајката, ме-
сто за фотографија, дата, место и држава  на раѓање, 
пол, државјанство, етничка припадност и вероисповед, 
брачна состојба, презиме и име на брачниот другар, до-
кументи за идентификација, мајчин и други јазици кои 
ги зборува, завршено образование и вработување, адре-
са на земјата на потекло и надвор од неа во последните 
10 години, сегашна адреса на престојување во Репуб-
лика Македонија, роднини во Република Македонија, 
воена служба, политичка активност, членови на семејс-
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тво кои го придружуваат барателот на право на азил, 
членови на потесно семејство кои живеат во матичната 
држава или во странство, дали лицето некогаш  подне-
ло барање за признавање право на азил, за начинот на 
доѓање во Република Македонија, за престојот пред 
поднесување на барањето, причините поради кои бара 
право на азил, потпис на барател на право на азил или 
негов законски застапник или полномошник, дата на 
поднесување на барањето за признавање на право на 
азил како и упатство за негово пополнување. 
Образецот на барањето за признавање право на 

азил се печати на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо и на англиски јазик и неговото латинично 
писмо (Образец бр.1). 

 
2. Записник за обавен  разговор во врска со поднесе-

но барање за признавање право на азил 
 

Член 4 
По поднесувањето на барањето за признавање пра-

во на азил, овластеното службено лице во Одделението 
за азил обавува разговор(интервју) со подносителот на 
барањето за признавање право на азил и составува за-
писник за одржаниот разговор. 
Во записникот од став 1 на овој член се внесува: да-

тумот и податоците за просториите во кои е обавен 
разговорот. 
По изнесувањето на информациите и укажувањата 

од страна на овластеното службено лице, барателот на 
азил ги изложува и објаснува причините поради кои 
има поднесено барање за признавање право на азил. 
Записникот од ставот 1 на овој член го потпишуваат: 

барателот на признавање право на азил, овластеното 
службено лице кое го обавило разговорот, законскиот 
застапник или полномошник на барателот на признава-
ње право на азил, овластениот судски преведувач, запис-
ничарот и останатите присутни лица (Образец бр.2). 

 
3. Образец на записник за прием на усно барање  

за признавање право на азил 
 

Член 5 
Образецот на записникот за прием на усно барање за 

признавање право на азил содржи место за запишување 
на податоци за: име и презиме, дата на раѓање и пол на 
барателот на право на азил, држава и место на раѓање, 
државјанство, држава од која дошол во Република Маке-
донија и датум на влегување во Република Македонија, 
документи и други предмети кои лицето ги предало са-
мо и документи и други предмети кои се пронајдени при 
претрес кај лицето, како и место за потпис на овластено-
то службено лице, место за печат и место за потпис на 
подносителот на барањето (Образец бр.3). 

 
4. Образец на барањето за признавање право  
на азил по основ на семејно обединување  

Член 6 
Барањето за признавање право на азил по основ на 

семејно обединување се поднесува на македонски јазик 
и кирилско писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на 
земјата на потекло или на англиски јазик и неговото 
латинично писмо.   
Образецот на барањето за признавање право на 

азил по основ на семејно обединување содржи место за 
запишување на податоци за: презиме и име на подноси-
телот на барањето, презиме пред склучување на брак, 
татково име и име на мајката, место за фотографија, да-
та, место и држава  на раѓање, пол, државјанство, ет-
ничка припадност и вероисповед, брачна состојба, дата 
и место на склучување на бракот, документи за иденти-
фикација, други документи, завршено образование и 
вработување, адреса во земјата на потекло и надвор од 
неа во последните 10 години, сегашна адреса на пре-

стојување и статус на престој, членот на семејството со 
кого се бара семејно обединување, други членови на 
семејството, други податоци (дали некогаш било подне-
сено барање за признавање право на азил, за начинот на 
доаѓање во Република Македонија и за престој пред под-
несување на барањето), причини поради кои бара право 
на азил по основ на семејно обединување, потпис на ба-
рател на право на азил или негов законски застапник или 
полномошник, дата на поднесување на барањето за 
признавање на право на азил по основ на семејно обеди-
нување, како и упатство за негово пополнување. 
Образецот на барањето за признавање право на 

азил по основ на семејно обединување се печати на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо и на англи-
ски јазик и неговото латинично писмо (Образец бр.4). 

 
Член 7 

Барањето за признавање право на азил по основ на 
семејно обединување во дипломатско-конзуларно прет-
ставништво на Република Македонија во странство се 
поднесува на македонски јазик и кирилско писмо, а ако 
тоа не е можно, на јазикот на земјата на потекло или на 
англиски јазик и неговот латинично писмо.   
Образецот на барањето за признавање право на 

азил по основ на семејно обединување во дипломатско-
конзуларно претставништво на Република Македонија 
во странство ги содржи истите  податоци од образецот  
на член 6 став 2 од овој закон. 
Образецот на барањето за признавање право на 

азил по основ на семејно обединување во дипломатско-
конзуларно претставништво на Република Македонија 
во странство се печати на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо и на англиски јазик и неговото лати-
нично писмо (Образец бр.5). 

 
III.НАЧИН НА ЗЕМАЊЕ НА ОТПЕЧАТОЦИ ОД ПР-
СТИ И ФОТОГРАФИРАЊЕ НА БАРАТЕЛИТЕ НА 

ПРАВО НА АЗИЛ 
 

Член 8 
По поднесување на барање за признавање право на 

азил, на барателот на право на азил, по барање на Од-
делението за азил му се земаат отпечатоци од прсти и 
му се врши фотографирање во Одделението за крими-
налистичка полиција. 

 
Член 9 

Предната страна на образецот за земање отпечатоци 
од прсти содржи место за запишување на податоци за: 
регистарскиот број, презиме и име, моминско презиме, 
адреса, пол, дата на раѓање, место за фотографија со 
димензии 30џ25мм, се земаат отпечатоци од палец, по-
казалец, среден, домал и мал прст од десна и лева рака, 
отпечатоци од контролниците од левата и десната рака 
и палците од левата и десната рака, датум и место за 
печат и за дактилоскопирање. 
На задната страна на образецот се земаат отпечато-

ци од дланките на левата и десната рака. 
Образецот за земањето отпечатоци од прсти се 

печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо 
и на англиски јазик и неговото латинично писмо           
(Образец бр.6). 

 
Член 10 

Барателот на право на азил се фотографира во ли-
це(анфас), без капа, односно шамија. 
Барателот на право на азил кој се фотографира се 

поставува во исправена, стоечка или седечка положба 
на договорено растојание од објективот при што се 
споредуваат двете хоризонтали на лицето и подот.  
Фотографијата на барателот на право на азил може 

да биде во боја или во црно-бела техника. 
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IV. ОБРАЗЕЦ И ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕ-
НА НА ИСПРАВИ НА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА 
АЗИЛ И ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕНО ПРАВО НА 
АЗИЛ ИЛИ ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Образец на идентификациона исправа за барател 
на право на азил 

 
Член 11 

Образецот на идентификационата исправа за бара-
тел на право на азил е со димензии 65х90 мм, со кори-
ци во сина боја и внатре содржи шест страни.  
На предната страна на корицата, во горниот среден 

дел е отпечатен текст ''Република Македонија'', под не-
го е грбот на Република Македонија, а во долниот сре-
ден дел е отпечатен  текст ''идентификациона исправа 
за барател на право на азил''. 
На првата внатрешна страна, во горниот среден дел 

е отпечатен текст: ''Министерство за внатрешни рабо-
ти'', а под него текстот: ''Согласно Законот за азил и 
привремена заштита (Сл. весник на Р.М. бр.49/2003)'' и 
содржи место за запишување на податоци за:  име, пре-
зиме и дата на раѓање на подносителот на барањето за 
признавање право на азил, број на поднесеното барање 
и дата на негово поднесување. 
Втората внатрешна страна содржи место за за-

пишување на податоци за: начинот на утврдување на 
неговиот идентитет, место за фотографија со димензии 
30х25мм,  место за печат, регистарски број, место и 
општина и адреса во Република Македонија. 
Третата внатрешна страна содржи место за за-

пишување на податоци за: лица кои го придружуваат 
носителот на идентификациона исправа(име, дата на 
раѓање и сротство), дата на издавање и важност на 
идентификационата исправа, потпис на службеното ли-
це кое ја издало исправата и место за печат.  
Четвртата внатрешна страна содржи место за за-

пишување на податоци за продолжување на важноста 
на исправата. 
Петтата внатрешна страна содржи место за за-

пишување на податоци за промена на адресата. 
Шестата внатрешна страна содржи напомена за об-

врските на носителот на идентификационата исправа за 
барател на право на азил. 
Образецот на идентификационата исправа за бара-

тел на право на азил се печати на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на англиски јазик и негово-
то латинично писмо (Образец бр.7). 

 
2. Образец и постапка за издавање и замена на 
лична карта за признаен бегалец и за лице под  

хуманитарна заштита 
  

Член 12 
Барањето за издавање на лична карта за признаен 

бегалец и за лице под хуманитарна заштита се подне-
сува писмено, во рок од 30 дена од денот на примање 
на одобрение за одобрен престој односно од денот на 
навршување 18 години. 
Барањето за издавање на лична карта за признаен 

бегалец и за лице под хуманитарна заштита се подне-
сува на македонски јазик и кирилско писмо, а ако тоа 
не е можно, на јазикот на земјата на потекло или на 
англиски јазик и неговото латинично писмо.   
Образецот на барањето за издавање на лична карта 

за признаен бегалец и за лице под хуманитарна зашти-
та содржи место за запишување на податоци за: прези-
ме и име на подносителот на барањето, пол, ден, месец 
и година на раѓање, место и држава на раѓање, држав-
јанство, основ по кој престојува во Република Македо-
нија, занимање, последно место на живеење во ма-
тичната држава (улица и број), сегашно место на пре-
стој во Република Македонија (улица и број), брачна 

состојба, број на деца и година на раѓање на секое дете, 
вид на образование, место и дата на поднесување на 
барањето, документи кои ги доставува во прилог, пот-
пис на подносителот на барањето и содржи место за 
фотографија со димензии 30х25мм. 
Образецот на барањето за издавање на лична карта 

за признаен бегалец и за лице под хуманитарна зашти-
та се печати на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо 
(Образец бр.8).  

Член 13 
Образецот на личната карта за признаен бегалец е 

со димензија 65х90 мм, со корици во сива боја и внатре 
содржи шест страни. 
На предната страна на корицата, во горниот среден 

дел е отпечатен текст: "Република Македонија", под 
него е грбот на Република Македонија, а во долниот 
среден дел е отпечатен текст: "лична карта за признаен 
бегалец".  
На првата внатрешна страна, во горниот среден дел 

е отпечатен текст: "Министерство за внатрешни рабо-
ти", а под него текстот: "Согласно Законот за азил и 
привремена заштита (Сл. весник на Р.М. бр.49/2003)" и 
содржи место за запишување на податоци за: име, пре-
зиме и дата на раѓање на признаениот бегалец, број на 
решение за признавање статус на признаен бегалец и 
дата на негово донесување. 
Втората внатрешна страна содржи место за фото-

графија со димензија 30х25 мм, место за печат, како и 
место за запишување на податоци за: матичен број за 
странец, место и општина и адреса, регистарски број, 
дата на издавање и рок на важење на личната карта за 
признаен бегалец и потпис на службеното лице кое ја 
издало исправата. 
Третата внатрешна страна содржи место за за-

пишување на податоци за продолжување на важноста 
на личната карта. 
Четвртата и петтата внатрешна страна содржат ме-

сто за запишување на податоци за промена на адресата. 
Шестата внатрешна страна содржи напомена за об-

врските на носителот на лична карта за признаен бега-
лец. 
Образецот на личната карта за признаен бегалец се 

печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо 
и на англиски јазик и неговото латинично писмо       
(Образец бр.9).  

Член 14 
Образецот на личната карта за лице под хуманитар-

на заштита е со димензија 65х90 мм, со корици во ка-
фена боја и внатре содржи шест страни. 
Образецот на личната карта за лице под хуманитар-

на заштита содржи место за запишување на  податоци-
те од образецот на член 13 ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 со 
исклучок на податокот за бројот на решението за приз-
навање на статус на признаен бегалец што се внесува 
на првата внатрешна страна од образецот, кој се заме-
нува со податокот за бројот на решението за признава-
ње на статус на лице под хуманитарна заштита.  
Образецот на личната карта за лице под хуманитар-

на заштита се печати на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо и на англиски јазик и неговото лати-
нич о писмо (Образец бр.10). н

  
Член 15 

Барањето за замена на личната карта за признаен 
бегалец или за лице под хуманитарна заштита, се под-
несува во Министерството за внатрешни работи според 
престојувалиштето на лицето-подносител на барањето. 

 
Член 16 

Заменетите, одземените и вратените лични карти за 
признаен бегалец или за лице под хуманитарна зашти-
та се уништуваат комисиски, за што се составува за-
писник.  
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3. Образец и постапка за издавање на патна исправа 
за признаен бегалец  

Член 17 
На барање на признаен бегалец кој наполнил 18 го-

дини живот се издава патна исправа врз основа на под-
несено писмено барање. 
За лице помладо од 18 години живот, барањето за 

издавање на патна исправа за признаен бегалец го под-
несува неговиот законски застапник. 
Барањето за издавање на патна исправа за признаен 

бегалец се поднесува на македонски јазик и кирилско 
писмо, а ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на по-
текло или на англиски јазик и неговото латинично писмо.   
Образецот на барањето за издавање на патна исправа 

за признаен бегалец содржи место за запишување на по-
датоците од образецот на член 12 став 3 на овој закон. 
Образецот на барањето за издавање на патна испра-

ва за признаен бегалец се печати на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на англиски јазик и негово-
то латинично писмо (Образец бр.11).  

Член 18 
Образецот на патната исправа за признаен бегалец е 

со димензии 88х125мм, со тврди корици во сива боја и 
внатре содржи 32 нумерирани страници. 
На предната страна на корицата, во горниот среден 

дел е отпечатен текст: ''Република Македонија'', во дол-
ниот среден дел е отпечатен текстот: ''Патна исправа'', 
а под него отпечатен е текст: ''Конвенција од 28 јули 
1951 година''. 
На првата внатрешна страна, во горниот среден дел 

е отпечатен текст: ''Патна исправа'', под него текстот: 
''Конвенција од 28 јули 1951 година'' и содржи место за 
запишување на податоци за: број и важност на испра-
вата, име и презиме, број на деца кои го придружуваат 
признаениот бегалец, периодот во кој носителот има 
право да се врати во Република Македонија и упатство 
за постапување во случај на негово населување во 
држава која не ја издала оваа исправа. 
Втората внатрешна страна содржи место за за-

пишување на податоци за: место и датум на раѓање, за-
нимање, сегашен престој, моминско име и презиме на 
сопругата, име и презиме на сопругот и податоци за де-
цата кои го придружуваат носителот. 
Третата внатрешна страна содржи место за фото-

графија со димензии 35х40мм и место за потпис на но-
сителот. 
Четвртата внатрешна страна содржи место за за-

пишување на податоци за: државите во кои е важечка 
оваа исправа, документот или документите врз основа 
на кои оваа исправа е издадена, место и датум на изда-
вање, наплатена такса, потпис и печат на овластено ли-
це кое ја издава исправата. 
Петтата и шестата страна содржат место за за-

пишување на податоци за: продолжување или обнову-
вање на важноста, наплатена такса, место и датум, пот-
пис и печат на надлежен орган што ја продолжува или 
обновува важноста на исправата. 
На другите страници се наоѓа простор за виза и на-

помена дека името и презимето на носителот на испра-
вата мора да биде повторувано на секоја виза. 
Образецот на патната исправа за признаен бегалец 

се печати на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо и на англиски јазик и неговото латинично писмо 
(Образец бр.12). 

 
4. Образец на идентификациона исправа за лица 

под привремена заштита  
Член 19 

Образецот на идентификационата исправа за лица 
под привремена заштита е со димензии 11,5х7,5 см и е 
изработен од бел картон. 
На предната страна на образецот, во горниот среден 

дел е отпечатен текст: ''Република Македонија'', а под 
него текстот: ''Министерство за внатрешни работи'' и 

содржи место за запишување на организациониот об-
лик кој ја издава исправата, а во десниот дел се наоѓа 
амблемот на Република Македонија во облик на штит 
во чиј центар се наоѓа ознаката ''РМ''. 
Во средниот дел на предната страна на образецот е 

отпечатен текст: ''Идентификациона исправа за лице под 
привремена заштита'', а под него содржи место за за-
пишување на податоци за: регистарски број и важност 
на исправата, име и презиме, дата и место на раѓање, 
државјанство и пол, дата на издавање и место за печат и 
потпис на службеното лице кое ја издава исправата. 
Во долниот, лев дел на предната страна на образе-

цот е содржано место за фотографија со димензии 
3х3,5 см. 
На задната страна на образецот, во горниот среден 

дел е отпечатен текст: ''Лица кои го придружуваат но-
сителот на овој документ'', под него е содржано место 
за запишување на податоци за: име и презиме, дата на 
раѓање и сродство, а под него е отпечатен текстот: ''На-
помена: Носителот на овој документ е должен истиот 
да го носи со себе. Забрането да се дава документот на 
послуга на друг''. 
Образецот на   идентификационата исправа за лица 

под привремена заштита се печати на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо (Образец бр.13).  

 
V.НАЧИН НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Член 20 

Податоците во врска со барањата за признавање 
право на азил и за лица на кои им е признаено право на 
азил и привремена заштита во Република Македонија 
се содржани во Централна збирка на податоци на Од-
делението за азил при Министерството за внатрешни 
работи, која ги опфаќа следниве податоци: 

- идентификациони податоци (лично име, моминско 
презиме, псевдоним, државјанство, а во случај на лице 
без државјанство, држава каде лицето имало вообичае-
но место за престој, пол, датум и место на раѓање, име 
на родителите), отпечатоци од прсти и фотографија; 

- имотна состојба, професија/занимање, образование; 
- престојувалиште и адреса; 
- податоци за расна, верска или национална припад-

ност и политичко уверување или припадност на одре-
дена социјална група, доколку се посочени од лицето 
како причини за поднесување на барањето за признава-
ње право на азил; 

- број и датум на решението за признавање статус 
на признаен бегалец, хуманитарна заштита или за од-
бивање на барањето за признавање право на азил; 

- податоци за издадени идентификациони и патни 
исправи и за лични карти; 

- лични податоци за членовите на семејството кои 
пристигнале заедно со него и нивниот престој во Ре-
публика Македонија и 

- други податоци. 
 

Член 21 
Обрасците од број 1 до 13 приложени кон овој пра-

вилник претставуваат составен дел на овој правилник. 
 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат: членовите 1 точка 1, 2 став 1, 3 
став 1, 6 став 1, 7 став 1, 10 точка 1, 11 и 89 во делот 
кој се однесува на признавање право на азил и статус 
на бегалец и патна исправа за бегалец и членовите 6 
став 3 и 85 и главите V. ''Признавање право на азил'' и 
VI. ''Признавање статус на бегалец'' од Правилникот за 
начинот на издавање на патни и други исправи и визи 
на странци и за обрасците на тие исправи и визи 
(''Службен весник на РМ'' бр.75/93) и член 18 став 1 
точка 1 и точка 3 во делот кој се однесува на изгубена 
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Член 23 патна исправа на бегалец и глава V. ''Прием на барање 
за признавање право на азил'' од Упатството за начинот 
на издавање на патните исправи и визи за странци од 
дипломатско-конзуларните претставништва на Репуб-
лика Македонија во странство и за начинот на водење 
на евиденцијата за издадените патни исправи и визи на 
странци (''Службен весник на РМ'' бр. 10/98). 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Ма едонија". к 
   Бр. 161-35326/1                    Mинистер  
24 јуни 2004 година          за внатрешни работи, 
           Скопје                      Сиљан Аврамовски, с.р.    
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        ___________  944. 4. Судот на седницата утврди дека со Законот за 

финансиската полиција се основа финансиската поли-
ција и се уредува нејзината организација, надлежност и 
начинот на работа. Финансиската полиција е орган на 
државната управа во состав на Министерството за фи-
нансии основана со цел да се спречат нелегалните фи-
нансиски активности, односно да се активира борбата 
против корупцијата, а особено фискалната евазија како 
исклучително штетно и опасно криминално однесува-
ње. Токму во таа насока, во Законот за финансиската 
полиција се утврдени одредени надлежности со цел да 
бидат откриени прекршителите вклучени во одредени 
активности поврзани со даночно затајување, криумча-
рење или друг вид на кривични дела и прекршоци 
утврдени во Кривичниот законик, Законот за прекршо-
ците и други закони. Меѓутоа, при утврдувањето на тие 
надлежности на овој орган, има повеќе непрецизности 
и недоречености со кои се отежнува остварувањето на 
основните начела утврдени со Уставот. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 30 јуни 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 5, став 1, точка 3, 4, 5 и 6 и став 

2, член 6, став 1, точка 4, 6, 8 и 11 и став 2 и член 10, 
став 1, точка 2 од Законот за финансиската полиција 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
55/2002). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје и по сопствена иницијатива, со Решение 
У.бр.40/2003 од 21 април 2004 година поведе постапка 
за оценување на уставноста на член 5, став 1, точка 3, 
4, 5 и 6 и став 2, член 6, став 1, точка 4, 6, 8 и 11 и став 
2 и член 10, став 1, точка 2 од законот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нивната согласност со Уставот. 

5. Судот имајќи го предвид наведеното утврди дека 
во членот 5, став 1 од Законот, покрај другите предви-
дени работи што ги извршува финансиската полиција е 
утврдено дека таа врши истрага. 
Имено, според точките 3, 4, 5 и 6 од став 1 на член 

5 од Законот, финансиската полиција врши: 
�Истраги против едно или повеќе лица за кои по-

стои основано сомневање дека се вмешани во недозво-
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лени финансиски активности кои се против економски-
те интереси на земјата во целина или на одредени се-
ктори од стопанството, кои се организираат во земјата 
или се од меѓународен карактер и се во надлежност на 
Министерството за финансии; 
Истраги во кои се вклучени физички лица или прет-

пријатија кои се занимаваат со активности кои се во 
спротивност со постојните прописи за перење на пари, 
даноци или други видови финансиски криминал; 
Истраги на финансиски криминал кој не може да се 

докаже непосредно со постојните докази и вклучува 
методи на посредно докажување, како на пример: тро-
шоци, процена на вредности или постоење на банковни 
сметки и слично, кои се користат во случаи кога дел 
или целокупната финансиска документација на даноч-
ниот обврзник не постои, е уништена или поради друга 
причина недостапна; 
Истраги во случаи кога постои сомневање за склу-

чени договори од сомнителен карактер�. 
Согласно член 8, став 1, алинеја 3 и 4 од Уставот, 

темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се и владеењето на правото и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. 
Според член 51 од Уставот, во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со законот. Се-
кој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
Со член 98, став 1 и 2 од Уставот е утврдено дека 

судската власт ја вршат судовите кои се самостојни и 
независни и судат врз основа на Уставот и законите и 
меѓународните договори ратификувани во согласност 
со Уставот. Според став 5 од овој член од Уставот, ви-
довите, надлежностите, основањето, укинувањето, ор-
ганизацијата и составот на судовите, како и постапката 
пред нив, се уредуваат со закон, што се донесува со 
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници. 
Поаѓајќи од наведените уставни одредби законода-

вецот со Законот за кривичната постапка ги уредил 
процесните правила и правно пропишаните форми на 
постапување на субјектите и учесниците во кривичната 
постапка со која се обезбедува уставното начело на 
презумпција на невиност. 
Во функција на остварување на ова начело Законот 

за кривичната постапка го сообразил постапувањето на 
надлежните органи кои имаат задача да ги откриваат, 
гонат и судат сторителите на кривични дела. 
Според овој закон, истрагата е стадиум во кривич-

ната постапка во која овластените државни органи пре-
земаат одредени процесни дејствија кога постои осно-
вано сомнение дека определено лице сторило кривично 
дело. Истрагата се спроведува по барање на јавниот об-
винител кое се поднесува до истражниот судија на над-
лежниот суд. 
Барањето за спроведување истрага се однесува на 

конкретно едно или повеќе лица за едно или повеќе де-
ла со што се определуваат димензиите на субјективни-
от и објективниот идентитет помеѓу барањето на јавни-
от обвинител и истрагата. 
Иако барањето за истрага на јавниот обвинител или 

овластениот тужител е процесна претпоставка, таа не-
ма задолжителен карактер. Имено, истражниот судија е 
тој кој по приемот на барањето испитува дали постојат 
материјалноправни и процесноправни претпоставки за 
истрага, па врз основа на тоа донесува решение за 
спроведување на истрага, од кој момент се смета дека е 
започната кривичната постапка. 
Истражниот судија по правило пред да донесе ре-

шение за спроведување на истрага го испитува лицето 
против кое се бара спроведување на истрага, освен до-
колку постои околноста опасност од одлагање. 

Од наведеното произлегува дека за да се преземат 
одделни дејствија, во секој случај, претходно треба да 
биде донесено решение за спроведување на истрага. 
Во членот 153 од Законот за кривичната постапка е 

предвидено кога не се спроведува истрага ако за тоа се 
согласи истражниот судија, а на предлог на јавниот об-
винител. 
Истрагата ја спроведува истражниот судија при што 

одделни дејствија тој може да ги довери и на органите 
за внатрешни работи. 
Имајќи го предвид наведеното може да се заклучи 

дека по донесување на решение за спроведување на 
истрага, истрагата ја спроведува истражниот судија и е 
одговорен за законитоста и ефикасноста на истражната 
постапка. Спроведувањето на истрагата е право и 
должност на истражниот судија кој одлучува за време-
то, местото и редоследот на преземање на истражните 
дејствија и не постои никаква процесна можност на 
истражниот судија да му се одреди начинот на поста-
пување. 
Тргнувајќи од наведените уставни одредби и од 

одредбите на Законот за кривичната постапка со кои 
меѓу другото е уредено и прашањето на истрагата како 
процесно дејствие кое е во исклучива надлежност на 
суд, а имајќи ја предвид содржината на точките 3, 4, 5 
и 6 од член 5, став 1 од Законот за финансиската поли-
ција, според кои е дадено право на финансиската поли-
ција да спроведува �истраги�, со што се доведува во 
прашање начелото на поделба на власта на законодав-
на, извршна и судска и начелото на владеење на право-
то, судот оцени дека тие одредби не се во согласност 
со одредбите на Уставот. 

6-а. Судот, исто така, утврди дека во член 6, став 1, 
точка 4 од Законот е предвидено дека финансиската 
полиција врши претресување на деловни простории на 
осомничениот и други простории, по сопствена оцена 
или по барање на Јавното обвинителство. 
Според член 8, став 1, алинеја 1, 6 и 11 од Уставот 

како темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се утврдени: основните слободи и 
права на човекот и граѓанинот признати во меѓународ-
ното право и утврдени со Уставот, правната заштита на 
сопственоста и почитувањето на општо прифатените 
норми на меѓународното право. 
Според член 26 од Уставот се гарантира неповред-

ливоста на домот. 
Правото на неповредливост на домот може да биде 

ограничено единствено со судска одлука кога е во пра-
шање откривање или спречување на кривично дело или 
заштита на здравјето на луѓето. 
Поаѓајќи од значењето на домот како услов за жи-

вот и работа на човекот, неповредливоста на домот, 
Уставот ја гарантира на начин што неповредливоста 
може да биде ограничена само со одлука на суд и кога 
е во прашање откривање и спречување на кривично де-
ло или заштита на здравјето. 
Меѓутоа, имајќи го предвид фактот што Уставот од 

една страна предвидува максимална иако не апсолутна 
неповредливост на домот, а Законот за кривичната по-
стапка во член 198, покрај другите истражни дејствија 
предвидува и претрес на дом и други простории на об-
винетиот, судот смета дека уставната гаранција за не-
повредливоста на домот треба да се протега и на непо-
вредливоста на други простории. 
Со оглед на изнесеното, судот оцени дека со пре-

тресувањето на деловните простории од страна на ов-
ластените лица на финансиската полиција без налог на 
судот се доведува во прашање начелото на неповредли-
воста на домот, поради што утврди дека член 6, став 1, 
точка 4 од Законот не се во согласност со одредбите на 
членовите 8 и 26 од Уставот. 
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6-б. Судот понатаму утврди дека во член 6, став 1, 
точка 6 од Законот е предвидено дека покрај другото, 
финансиската полиција при вршењето на своите над-
лежности има право да приведува лица кои се под 
истрага или ја попречуваат или оневозможуваат истра-
гата или постапката. 
Според член 12, став 1 од Уставот, слободата на чо-

векот е неприкосновена. Според став 2, никому не мо-
же да му биде ограничена слободата, освен со одлука 
на суд и во случаи и во постапка утврдена со закон, а 
според ставот 3 на овој член од Уставот лицето повика-
но, приведено или лишено од слобода мора веднаш да 
биде запознато со причините за неговото повикување, 
приведување или лишување од слобода и со неговите 
права утврдени со закон и од него не може да се бара 
изјава. Лицето има право на бранител во полициската и 
судската постапка. 
Од наведената уставна одредба произлегува дека 

Уставот прокламирајќи ја неприкосновеноста на слобо-
дата на човекот како негово основно право, истовреме-
но ги утврдува и основните услови и начинот на нејзи-
ното ограничување, така што утврдува дека никому не 
може да му биде ограничена слободата, освен со одлу-
ка на судот и во случаи и во постапка утврдена со за-
кон. Според тоа, нејзиното ограничување мора да се 
врши со строго почитување на законските, односно со 
закон пропишаните услови и постапка, со што се иск-
лучува секакво самоволие на кој било орган. Посебна 
гаранција е надлежноста на судот како независен и са-
мостоен орган кој одлучува за нејзиното ограничување. 
Според тоа, граѓанинот може да биде лишен од сло-

бода кога таквиот случај е предвиден со закон и кога за 
тоа постои одлука на судот за негово лишување од сло-
бода. 
Врз основа на наведеното, а имајќи ја предвид содр-

жината на член 6, став 1, точка 6 од Законот, според 
која финансиската полиција може да приведе лица, 
што во суштина значи лишување од слобода, без почи-
тување на уставните начела, судот оцени дека оспоре-
ната одредба не е во согласност со член 12 од Уставот. 

6-в. Понатаму, судот утврди дека во член 6, став 1, 
точка 8 од Законот е предвидено дека финансиската 
полиција конфискува стока која е ставена во промет 
или се транспортира, кога не постои доказ за платени 
давачки и документација за потеклото на истата, а спо-
ред точката 11 од овој член, финансиската полиција 
може да одзема електронски, механички или други апа-
рати кои можат да содржат податоци, записници, други 
документи или друг вид информации кои се сметаат за 
потенцијални докази. 
Според член 8, став 1, алинеја 3, 4 и 6 од Уставот 

темелни вредности на уставниот поредок се и владее-
њето на правото, поделбата на власта на законодавна, 
извршна и судска и правната заштита на сопственоста. 
Прашањето на одземање на предмети што се упо-

требени или што биле наменети за извршување на кри-
вично дело како кривично правна санкција е уредено 
со Кривичниот законик и Законот за кривичната по-
стапка. 
Имено, во поголем број на норми од наведените за-

кони е предвидено кога со пресудата со која обвинети-
от е огласен за виновен, покрај предвидената казна за-
твор или парична казна судот ќе определи конфискаци-
ја и мерка одземање на предмети, од што несомнено 
произлегува дека до конфискација  и до одземање на 
предмети може да дојде исклучиво во судска постапка 
и врз основа на судска одлука. 

Оттука, според мислењето на Судот во конкретниов 
случај, финансиската полиција може само времено да 
одземе предмети што биле употребени или наменети за 
извршување на кривично дело со цел тие да послужат 
како доказ во кривичната постапка, но не може трајно 
да ги одземе предметите ниту, пак, да определи конфи-
скација. 
Тргнувајќи од наведеното, а имајќи ги предвид 

уставните одредби, одредбите од Кривичниот законик 
и Законот за кривичната постапка, како и содржината 
на член 6 став 1 точките 8 и 11 од Законот, според кои 
овластените лица на финансиската полиција можат да 
конфискуваат и одземаат предмети, според мислењето 
на Судот конфискацијата и одземањето на предметите 
значи трајно одземање на предмети што е во исклучива 
надлежност на судот. 
Според мислењето на Судот, со тоа се повредуваат 

темелните вредности на уставниот поредок, поради 
што оцени дека овие одредби не се во согласност со 
одредбите од Уставот. 

7. Понатаму, судот утврди дека во член 5 став 2 од 
Законот за финансиската полиција е предвидено мини-
стерот за финансии да донесе поблиски прописи со кои 
ќе ги определи критериумите од ставот 1 точка 2 на 
овој член и за критериумите на посредните методи на 
докажување на приходите од ставот 1 точка 5 на овој 
член. 
Во членот 6 став 2, пак, од наведениот закон е пред-

видено дека министерот за финансии ќе донесе побли-
ски прописи за начинот и постапката за примена на 
одредбите од ставот 1 на овој член. 
Според член 91 алинеја 5 од Уставот, Владата на 

Република Македонија, покрај другото, донесува уред-
би и други прописи за извршување на законите. 
Во членот 96 од Уставот, органите на државната 

управа работите од својата надлежност ги вршат само-
стојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и 
за својата работа се одговорни на Владата. 
Од наведените уставни одредби произлегува дека 

нема уставна пречка министерот да донесува подзакон-
ски прописи за извршување на законите. Меѓутоа, во 
услови на непрецизни и недоволно јасни решенија со 
кои се надминуваат уставните рамки на надлежностите 
на еден орган каков што е финансиската полиција, ор-
ганот на државната управа, односно министерот за фи-
нансии не може да биде овластен да ги уредува таквите 
прашања. 
Тоа доколку повеќе, ако се има предвид содржина-

та на одредбите од член 8 став 1 алинеја 3 и 4,член 98 
став 1, 2 и 5 од Уставот како и содржината на член 5 
став 2 и член 6 став 2 од Законот за финансиската по-
лиција со која е дадено овластување на министерот за 
финансии да донесе поблиски прописи за начинот и 
постапката за примена на одделни одредби. Врз основа 
на наведеното, според мислењето на Судот, со наведе-
ното законско овластување се засега во уредување на 
прашања од кривичната постапка како една од видови-
те на судските постапки која може да биде уредена са-
мо со закон и се отстапува од општиот принцип на по-
делба на власта на законодавна, извршна и судска, по-
ради што оцени дека член 5 став 2 и член 6 став 2 од 
Законот не се во согласност со одредбите од Уставот. 

8. Судот, исто така, утврди дека во член 10 став 1 
точка 2 од Законот е предвидено дека финансиските 
полицајци во вршењето на службена задача можат да 
употребат огнено оружје за �да спречат бегање на пре-
возно средство�. 
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Според член 8 алинеја 3 од Уставот, владеењето на 
правото е едно од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија. 
Согласно член 10 став 1 од Уставот, животот на чо-

векот е неприкосновен, а според член 11 став 1 од 
Уставот, физичкиот и моралниот интегритет на чове-
кот се неприкосновени. 
Според член 12 став 1 од Уставот слободата на чо-

векот е неприкосновена, а според став 2 од овој член, 
никому не може да му биде ограничена слободата 
освен со одлука на суд и во случаи и постапка утврдена 
со закон. 
Според член 54 став 1 од Уставот слободите и права-

та на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само 
во случаи утврдени со Уставот, а според став 4 од овој 
член, ограничувањето на слободите и правата не може 
да се однесува на правото на живот, забраната на маче-
ње, на нечовечко и понижувачко постапување и казнува-
ње, на правната одреденост на казнивите дела и казните, 
како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, 
јавното изразување на мислата и вероисповеста. 
Според член 118 од Уставот, меѓународните дого-

вори што се ратификувани во согласност со Уставот се 
дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се 
менуваат со закон. 
Според член 2 од Европската конвенција за заштита 

на човековите права и основни слободи, правото на 
живот на секој човек е заштитено со закон. Никој не 
може намерно да биде лишен од животот, освен со из-
вршување на смртна казна изречена со судска пресуда 
со која е прогласен за виновен за кривично дело кое 
според законот се казнува со таква казна. Според 
точката 2 од наведениот член од Конвенцијата, се сме-
та дека одредбите од овој член не се повредени докол-
ку смртта настапила како резултат на апсолутна по-
требна употреба на сила: 
а) во одбрана на секој поединец од незаконско на-

силство; 
б) при апсење според закон или спречување на бег-

ство на лице уапсено врз основа на закон; и 
ц) при законско спречување на немир или бунт. 
Од наведените уставни одредби и означената кон-

венција произлегува дека неприкосновеноста на живо-
тот на човекот и неговиот физички и морален интегри-
тет се негово основно и суштествено право, кое е реал-
на основа за остварување на другите негови основни 
слободи и права. Таквиот карактер на ова право е по-
тврда на општоприфатените светски стандарди за пра-
вата и слободите на човекот и граѓанинот и потврда на 
хуманиот однос спрема човекот како личност и акти-
вен чинител во севкупното дејствување во општество-
то во сопствен и во интерес на заедницата во која жи-
вее. Остварувањето на таквото право не може да биде 
на штета на истото такво право на другите лица. Поа-
ѓајќи од таквата основа, секое општество вклучително 
и нашето, го задржува правото на употреба на апсолут-
но потребна сила на начин утврден со закон. 
Доделувањето на  специфичната власт на полиција-

та да користи средства на присилба треба да се бара во 
компромисот што треба да се воспостави меѓу слобода-
та и безбедноста и одржувањето на балансот меѓу кон-
тролата на криминалот, како јавен интерес и почитува-
ње на правата и слободите на човекот. 
Прашањето на балансот упатува на заеднички инте-

рес на заедницата да се заштити од криминалот и на 
интересот на поединецот да се заштити од можноста 
системот да профункционира на негова штета. 

Во услови на постојан подем на криминалитетот ка-
ко во формите на своето појавување, така и во средс-
твата на своето извршување, нужно се наметнува упо-
требата на сила, доколку за тоа постојат услови, однос-
но доколку се очекува овластеното лице да се соочи со 
лице кое е вооружено и опасно и не може да го совлада 
без да употреби оружје. Во спротивно овластеното слу-
жено лице непотребно би било изложено на ризик. 
Оттука, може да се заклучи дека не секогаш при-

мената на сила од страна на полицијата односно од 
финансиската полиција значи повреда на правото на 
слободата, а особено не тогаш кога било нужно со ог-
лед на околностите да се спречи некое злосторство 
или да се одбие од себе или од друг истовремен про-
тивправен напад. 
Употребата на максимална сила е непожелна во се-

кое демократско општество што треба да подразбере 
дека и кај најекстремните случаи на криминално одне-
сување не смее да се наметне концептот на располага-
ње со максимална сила од страна на полицијата, однос-
но на финансиската полиција. 
Имено, правото на употреба на силата е оправдана 

само доколку е применета да отстрани зло поголемо од 
неа самата, односно тоа како средство на присилно 
спроведување на правото е дозволено во мера и обем ко-
ја соодветствува на целите кои сакаат да се постигнат. 
Тргнувајќи од наведеното, Судот смета дека оспо-

рената одредба според која финансиските полицајци 
можат да употребат огнено оружје за да спречат бега-
ње на �превозно средство�, во себе содржи опасност од 
злоупотреба во нејзината примена на штета на уставни-
те принципи за неприкосновеност на животот на чове-
кот, неговиот физички и морален интегритет и негова-
та слобода и е надвор од мерилата и стандардите за 
оправданата апсолутно потребна употреба на сила во 
смисла на Европската конвенција за заштита на чове-
ковите права и основни слободи, поради што оцени де-
ка член 10 став 1 точка 2 од Законот не е во согласност 
со напред наведените одредби од Уставот. 

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

10. Оваа одлука Судот ја донесе  во состав од прет-
седателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и су-
диите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова,  д-р Бајрам 
Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 
 
    У. бр. 40/2003                          Претседател 
30 јуни 2004 година        на Уставниот суд на Република 

   Скопје                                    Македонија, 
                            Лилјана Ингилизова-Ристова , с.р. 

___________ 
945. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22, а во врска со 

член 17 од Законот за Народна банка на Република Ма-
кедонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 3/02, 51/03 85/03 и 40/04), Советот на Народна бан-
ка на Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за каматните стапки на Народна 

банка на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 53/02, 11/03, 27/03 и 72/03) 
се врши следната измена: 
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- во точка 4, став 2 процентот �14,00� се заменува 
со процентот �11,00�. 

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

3. Се задолжува Дирекцијата за правни работи да 
изготви пречистен текст на Одлуката за каматните 
стапки на Народна банка на Република Македонија. 

 
О.бр. 02-15/VI-1/2004                    Претседател  
 13 јули 2004 година     на Советот на Народна банка на  

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

___________ 
946. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22, а во врска со 

член 13 и 14 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 3/02, 51/03 85/03 и 40/04), Советот на Народна 
банка на Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ВО ДЕНАРИ 
 
1. Во oдлуката за задолжителна резерва на банките 

во денари (�Службен весник на Република Македонија 
�, бр.20/03-пречистен текст) се врши следната измена:  

- во точка 7 процентот  �40� се заменува со процен-
тот �20�. 

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

3. Се задолжува Дирекцијата за правни работи да 
изготви пречистен текст на Одлуката за задолжителна 
резерва на банките во денари. 

 
О.бр. 02-15/VI-2/2004                   Претседател 
 13 јули 2004 година     на Советот на Народна банка на 

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

___________ 
947. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија  ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 3/02, 51/03, 85/03 
и 40/04), член 1 од Законот  за пригодни ковани пари 
("Службен весник на Република Македонија"бр. 11/95) и 
Одлуката за изработка на  пригодни ковани пари на Вла-
дата  на Република Македонија ( "Службен весник на 
Република Македонија" бр. 29/03, 40/03 и 17/04), Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ПРИГОДНИ  КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 100 
ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 
 
1. Дел од девизните резерви изразени во злато ќе се 

користат за изработување на пригодни  ковани пари по 
повод 100 години од Илинденското востание. 

2. За изработка на 100 парчиња од пригодните кова-
ни пари од точка 1 на оваа oдлука од девизните резерви 
на Република Македонија ќе се употребат 1681,8 грама 
злато. 

3. Златото употребено врз основа на точка 2 од оваа 
oдлука ќе се надомести со денарска противвредност на 
потрошеното злато по цена на златото на Лондонската 
берза на денот на уплатата на денарска противвред-
ност. 

4. Денарската противвредност ќе ја уплати Народна 
банка на Република Македонија со што ќе се товарат 
материјалните  трошоци на  работењето на Народна 
банка на Република Македонија. 

5. Покрај уплатените средства од точка 4 на оваа 
oдлука, Народна банка на Република Македонија ќе ги 
поднесе и останатите трошоци сврзани со ковањето и 
продажбата на златниците од точка 1 на оваа oдлука. 

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

 
О.бр.02-15/VI-3/2004               Претседател 
13 јули 2004  година         на Советот на Народна банка 

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

___________ 
948. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија  ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 3/02, 51/03, 85/03 
и 40/04), член 1 од Законот за пригодни ковани пари 
("Службен весник на Република Македонија"бр. 11/95) и 
Одлуката за изработка на пригодни ковани пари по по-
вод 60 години од првото заседание на АСНОМ ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 35/04), Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 60 
ГОДИНИ ОД ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ 

 
1. Дел од девизните резерви изразени во злато ќе се 

користат за ковање на 500 пригодни ковани пари по 
повод одбележување на 60 години од Првото заседание 
на АСНОМ. 

2. За изработка на 500 парчиња од пригодни ковани 
пари од точка 1 на оваа одлука од девизните резерви на 
Република Македонија ќе се употребат 3.737 грама злато. 

3. Златото употребено врз основа на точка 2 од оваа 
Одлука ќе се надомести со денарска противвредност на 
потрошеното злато по цена на златото на Лондонската 
берза на денот на уплатата на денарска противвредност. 

4. Денарската противвредност ќе ја уплати Народна 
банка на Република Македонија со што ќе се товарат 
материјалните трошоци на работењето на Народна бан-
ка на Република Македонија. 

5. Покрај уплатените средства од точка 4 на оваа 
Одлука, Народна банка на Република Македонија ќе ги 
поднесе и останатите трошоци сврзани со ковањето и 
продажбата на златниците од точка 1 на оваа одлука. 

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

 
О.бр.02-15/VI-4/2004               Претседател 
13 јули 2004 година на Советот на Народна банка 

    Скопје     на Република Македонија  
                Гувернер, 
       м-р Петар Гошев, с.р. 
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949. 
Врз основа на член 31 став 7 и член 32 од Законот 

за девизно работење (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03), 
точка 4 од Одлуката за начинот и условите за купопро-
дажба на странски платежни средства во Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 53/02) и член 68 од Законот за Народна банка 
на Република Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр. 3/02, 51/03, 85/03 и 40/04 ), гувернерот на Народна 
банка на Република Македонија,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА  КУПОПРОДАЖБА  

НА СТРАНСКИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Во Упатството за реализација на Одлуката за на-

чинот и условите на купопродажба на странски пла-
тежни средства во Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 4/03 - пречистен 
текст), се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во глава II, точка 23 ставовите 2 и 3 се менуваат: 
�Задолжителниот минимален износ за трансакции 

помеѓу овластени банки изнесува 15.000 евра по транс-
акција. Контактираните овластени банки се должни да 
котираат курсеви за овој износ по трансакција. Докол-
ку овластената банка која иницира трансакција е сог-
ласна со котираните курсеви, овластената банка која 
котира е должна да ја реализира истата. Задолжителни-
от минимален износ за трансакции помеѓу Народна 
банка на Република Македонија и овластените банки 
изнесува 100.000 евра по трансакција. Контактираните 
овластени банки или Народна банка на Република Ма-
кедонија се должни да котираат курсеви за овој износ 
по трансакција. Доколку овластената банка која иници-
ра трансакција е согласна со котираните курсеви, На-
родна банка на Република Македонија која котира е 
должна да ја реализира трансакцијата. Во случај кога 
Народна банка на Република Македонија иницира 
трансакција и е согласна со котираните курсеви, овла-
стената банка која котира е должна да ја реализира 
истата. 
Трансакциите помеѓу овластени банки со износи 

поголеми од 15.000 евра се вршат слободно врз основа 
на заемна согласност помеѓу купувачот и продавачот. 
Трансакциите помеѓу Народна банка на Република Ма-
кедонија и овластените банки со износи поголеми од 
100.000 евра, се вршат слободно врз основа на заемна 
согласност помеѓу купувачот и продавачот.� 

2. Во глава III, точка 59 по став 3 се додава нов став 4: 
�На барање на Народна банка на Република Маке-

донија, овластените банки се должни да информираат 
за курсевите кои ги котираат на девизниот пазар за 
трансакции со овластени банки и за трансакции со 
останатите учесници�. 

3. Оваа одлука за изменување и дополнување на 
Упатството за реализација на Одлуката за начинот и 
условите на купопродажба на странски платежни 

средства во Република Македонија влегува во сила со 
денот на објавување во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
     У.бр. 09/5-8                                      Гувернер, 
16 јули 2004  година                        м-р Петар Гошев, с.р. 

   Скопје  
___________ 

 
 По извршеното срамнување на изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Решението за именување 
претседател, генерален секретар и членови на Нацио-
налната комисија за УНЕСКО на Република Македони-
ја, објавено во �Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44 од 5 јули 2004 година е направена грешка, 
поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Во текстот на Решението во точка 1 под в) за члено-

ви по �академик Матеја Матевски� треба да стои нова 
алинеја: 

- Владимир Милчин, режисер. 
 

     Бр. 17-2428/3                                  Од Владата 
12 јули 2004 година                на Република Македонија 

   Скопје                                     
___________ 

 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2004 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во јуни 2004 
година во однос на мај 2004 година изнесува 0.006. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот изнесува 0.017. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производи-
тели на индустриски производи во јуни 2004 година во 
однос на истиот месец од претходната година изнесува 
0.023. 

 4. Коефициентот на пораст на животните трошоци 
во Република Македонија во јуни 2004 година во однос 
на просекот на животните трошоци за 2003 година во 
Република Македонија изнесува 0.003. 

 
                                          Директор, 

                     Катерина Костадинова-Даскаловска, с.р.  
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ЗА ОБЈАВ
ВО 

 

Објавувањето а суд
ните постапки, ликвидации  
фондации, сите огласи согл
те огласи, конкурсите како  
по пошта или лично на ад
ски одреди� бр. 29. 

Со пропратно писмо 
мерок, а пожелно е ист  
подготвување за печатење.

Материјалите треба  
објавени ќе бидат оние  
правило во првиот нареден

Информации за обја  
3298-769 и телефакс (02) 31

 

Во огласниот дел на С
кументи утврдени со закон
- пасоши    
- лични карти   
- чекови од тековни сметки,  
книшки, воени книшки, свид
- даночни картички   

Огласите за изгубен  
(копие од уплатница) за  
весник на РМ со читливо  
број и место на живеење  
карта и пасош и региста  
МВР). 

Граѓаните од Скопј  
Службен весник на РМ. 

Огласите кои не се с
јатието не ја сноси одгово

Жиро-сметката на ЈП
Депонент: Комерција
Адреса: ЈП Службен в
Дополнителни објасн  

3298-769 и телефакс (02) 31
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УВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ И ОГЛАСИ  
�СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ� 

I 
ските огласи, запишувањето во трговскиот регистар, стечај-
те, запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и
асно Законот за трговските друштва, нотарските и останати-

 и неважечките документи и јавните набавки, се доставуваат
реса ЈП Службен весник на РМ, ц.о. Скопје, бул. �Партизан-

се приложува оригинален текст за објавување во еден при-
иот текст да се достави и на дискета поради побрзо
 
да се достават најдоцна 7 дена пред објавувањето, а
текстови кои се платени. Текстовите се објавуваат по

 број после евидентирањето на уплатата. 

-267. 
вување можат да се добијат на телефоните (02) 3298-860;
12

II 
лужбен весник на РМ се огласуваат изгубени неважечки до-

, меѓу кои: 
               250 денари,  
               200 денари,  

 чековни картички, денарски и девизни штедни книшки, работни
етелства, ученички книшки, индекси, дипломи        125 денари, 
              250 денари.   
и документи ќе бидат објавени ако биде доставен доказ
 извршената уплата на жиро-сметката на ЈП Службен
 напишани податоци за странката (име и презиме, улица,
) и назнака на документот што се огласува, а за лична
рски број на исправата (што странките го добиваат во

е уплатата можат да ја извршат и во просториите на ЈП

о целосен и јасен текст нема да се објавуваат, а претпри-
рноста за необјавувањето. 
 Службен весник на РМ: 300000000188798. 
лна банка, АД - Скопје. 
есник на РМ, ц.о. Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 29. 
увања можат да се добијат на телефоните (02) 3298-860;
12-267. 
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 

Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
ктор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
фони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.  Телефакс: +389-2-3112-267.   

платата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
жбен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
а рекламации 15 дена. 
о-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
нент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
т: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


