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673. Одлука за огласување избор на судии 

на основните судови во Тетово, Бито-
ла, Гевгелија, Скопје I - Скопје и 
Скопје II - Скопје................................... 5 
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на налозите по решенија за присилна нап-
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то и начинот на водење на евиденција 8 

679. Решение од Министерството за еко-
номија..................................................... 10 
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22. Одлука за утврдување на работното 
место �нуркач� на кое стажот на оси-
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�Техничка контрола� - Скопје во по-
стапка на ревизија.................................. 11 
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28. Одлука за утврдување на работните 

места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во �ЕМО� - 
Кичево, во постапка на ревизија.............. 13 

29. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во Кла-
ниците, во постапка на ревизија.......... 14 

30. Одлука за утврдување на работни-
те места на кои стажот на осигуру-
вање се смета со зголемено траење 
во леарниците, во постапка на ре-
визија................................................ 14 

  
Огласен дел........................................... 1-112
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25. Одлука за утврдување на работните 

места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во 
�Рудкоп� - Кавадарци, во постапка на 
ревизија................................................... 12 

26. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во ЈП 
�Македонски железници�, во постап-
ка на ревизија......................................... 12 

27. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во Ци-
вилна воздушна пловидба, во постап-
ка на ревизија......................................... 13 

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

664. 9) Комисија за економски прашања, под а) за претседа-
тел наместо �Невзат Бејта� треба да стои �Абдилаќим Аде-
ми�, под б) за заменик на претседателот наместо �Абдила-
ќим Адеми� треба да стои �Семијал Хасани�, под в)  за чле-
нови наместо �Слободан Најдовски� треба да стои �Благој 
Голомеов� и под г) за заменици на членовите наместо �Бла-
гој Голомеов� треба да стои �Ангелка Пеева-Лауренчиќ�; 

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија  и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� број 60/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 годи-
на, донесе 11) Комисија за транспорт, врски и екологија,  под 

в) за членови наместо �Абдилаќим Адеми� треба да 
стои �Рафис Алити�, наместо �Андреј Жерновски� тре-
ба да стои �Соња Лепиткова� и под г) за заменици на 
членовите наместо �Рафис Алити� треба да стои �Аб-
дилаќим Адеми�, наместо �Соња Лепиткова� треба да 
стои �Андреј Жерновски� и наместо �Слободан Нај-
довски� треба да стои �Тома Глигоријевски�; 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 

КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
12) Комисија за образование, наука и спорт, под г) 

за заменици на членовите наместо �Теута Арифи� тре-
ба да стои �Селвије Салиу�; 

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 
на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
92/2002, 98/2002, 37/2003, 39/2003, 68/2003, 2/2004, 
4/2004, 6/2004, 33/2004, 38/2004, 44/2004, 74/2004, 
88/2004, 6/2005, 12/2005 и 37/2005), во точките: 

13) Комисија за култура, под в) за членови наместо 
�Невзат Бејта� треба да стои �Хусеинџеват Хусеини� и 

15) Комисија за труд и социјална политика, под  в)  
за членови наместо �Силвана Бонева� треба да стои 
�Александар Флоровски� и наместо �Хусеинџеват Ху-
сеини� треба да стои  �Селвије Салиу�.� �2) Законодавно-правна комисија, под б) за заменик 

на претседателот наместо �Зоран Шапуриќ� треба да 
стои �Тома Глигоријевски� и г) за заменици на члено-
вите наместо �Талат Џафери� треба да стои �Семијал 
Хасани�; 

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

 3) Комисија за одбрана и безбедност, под г) за заме-
ници на членовите наместо �Зоран Шапуриќ� треба да 
стои �Тома Глигоријевски�; 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-2262/1         Претседател  4) Комисија за политички систем и односи меѓу за-
едниците, под б) за заменик на претседателот наместо 
�Соња Лепиткова� треба да стои �Благој Голомеов� и 
под г) за заменици на членовите наместо  �Невзат Беј-
та� треба да стои �Семијал Хасани�; 

10 јуни 2005 година    на Собранието на Република 
          Скопје          Македонија,  

                         д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

665. 5) Комисија за надворешна политика, под в)  за чле-
нови наместо �Андреј Жерновски� треба да стои �Лил-
јана Ивановска� и под г) за заменици на членовите на-
место �Лилјана Ивановска� треба да стои �Андреј Жер-
новски�; 

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116  став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� број 60/2002), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 годи-
на, донесе  

5-а) Комисија за европски прашања, под в) за чле-
нови наместо �Хусеинџеват Хусеини� треба да стои 
�Семијал Хасани� и наместо �Зоран Шапуриќ� треба 
да стои �Нелко Стојаноски� и под г) за заменици на 
членовите наместо �Аднан Јашари� треба да стои �Сел-
вије Салиу� и наместо �Слободан Најдовски� треба да 
стои �Петар Апостолов�; 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕ-
НИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДЕЛОВ-
НИЧКИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИ ПРА- 6) Постојана анкетна комисија за заштита на сло-

бодите и правата на граѓанинот, под в) за членови 
наместо �Невзат Бејта� треба да стои �Семијал Хаса-
ни�; 

ШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
8) Комисија за финансирање и буџет, под г) за заме-

ници на членовите наместо �Невзат Бејта� треба да 
стои �Семијал Хасани�; 

1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 
претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата 
за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Со-
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бранието на Република Мекедонија (�Службен весник на 
Република Македонија� број 83/2002, 2/2004, 6/2004 и 
37/2005), во точката I под в) за членови: наместо �Благој 
Голомеов� треба да стои �Тома Глигоријевски�. 

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. 07-2261/1           Претседател  
10 јуни 2005 година    на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија,  

                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

666. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 17 од Одлуката за основање 
делегации, пратенички групи и други облици на оства-
рување на меѓународна соработка на Собранието на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија�број 85/2002), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕ-
РАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА 

 
I. Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за билатерална 
парламентарна  соработка (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� број 12/2003, 2/2004, 4/2004 и 
37/2005), во точките: 

�7. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со парламентите од Блискиот 
и Средниот Исток, под б) за членови наместо �Агрон 
Буџаку�  треба да стои �Селвије Салиу�; 

8. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна 
Република Германија, под б) за членови наместо �Зо-
ран Шапуриќ� треба да стои �Тома Глигоријевски �; 

12. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Исламска-
та Република Иран, под б) за членови наместо �Талат 
Џафери�  треба да стои �Семијал Хасани�; 

15. Пратеничка група на Собранието на Република Ма-
кедонија за соработка со Парламентот на Република Итали-
ја, под а)  за претседател наместо �Невзат Бејта� треба да 
стои �Јусуф Арифи� и под б) за членови наместо �Ристана 
Лалчевска� треба да стои �Слободан Најдовски�; 

16. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Царството 
Јапонија, под б) за членови наместо �Невзат Бејта� тре-
ба да стои �Аднан Јашари�; 

22. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Монголија, под б) за членови наместо �Абдилаќим 
Адеми� треба да стои �Јусуф Арифи�; 

26. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Романија, 
под б) за членови наместо �Талат Џафери� треба да 
стои  �Семијал Хасани�; 

28. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на САД, под 
а) за претседател наместо �Зоран Шапуриќ� треба да 
стои �Тома Глигоријевски� и под б) за членови наме-
сто   �Невзат Бејта� треба да стои �Рафис Алити�; 

33. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Унгарија,  под б) за членови наместо �Аднан Јашари� 
треба да стои �Јусуф Арифи�; 

38. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Чешка, под б) за членови наместо �Агрон Буџаку� тре-
ба да стои �Аднан Јашари� и наместо �Зоран Шапу-
риќ� треба да стои �Тома Глигоријевски� и  

40. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Шведска, под б) за членови наместо �Агрон Буџаку� 
треба да стои �Рафис Алити�.� 

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. 07-2260/1         Претседател  
10 јуни 2005 година     на Собранието на Република 
          Скопје          Македонија,  

                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

667. 
Врз основа на член 40 од Законот за заштита на 

конкуренцијата (�Службен весник на Република Маке-
донија� број 4/2005), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ 
И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕ-

ШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ОД ОБЛАСТА  
НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

 
I. За претседател, членови и нивни заменици на Ко-

мисијата за решавање на жалби од областа на конку-
ренцијата, се именуваат: 
а) за претседател 
Методија Стојков, редовен професор на Економ-

скиот факултет  во Скопје 
б) за заменик на претседателот 
Илир Шабани, раководител на сектор во Мини-

стерството за економија 
в) за членови: 
Насер Хамиди, менаџер во приватна фирма и 
Петар Наумоски, државен советник во Владата на 

Република Македонија 
г) за заменици на членовите: 
Кирил Мирчовски, дипл. економист.  
II. Мандатот на претседателот, членовите и нивните 

заменици на Комисијата за решавање на жалби од об-
ласта на конкуренцијата во првиот состав е: 

- за претседателот и членовите - пет години и 
- за заменик на претседателот и замениците на чле-

новите - четири години. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-2259/1         Претседател  
10 јуни 2005 година     на Собранието на Република 
          Скопје               Македонија,  

                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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668. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за основа-

ње на Јавно пртпријатие Македонска радио-телевизија 
(�Службен весник на Република Македонија� број 6/98, 
98/2000 и 98/2002), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУ-
ВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБО-
РОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

 
I. Се разрешуваат членовите на Одборот за контро-

ла на материјално-финансиското работење на Јавното 
претпријатие Македонска радио-телевизија, и тоа:  

- Милчо Смилевски и  
- Зоран Кацески. 
II. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие 
Македонска радио-телевизија, се именуваат:  

- Јорданка Јаневска, дипломиран економист и  
- Љупчо Арминоски, дипломиран правник.  
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-2258/1         Претседател  
10 јуни 2005 година      на Собранието на Република 
          Скопје               Македонија,  

                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

669. 
Врз основа на член 393 од Законот  за безбедност на 

сообраќајот на патиштата (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� број 14/98, 38/2002 и 38/2004), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 јуни 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗ-
БЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

 
1. Во Одлуката за именување на претседател, пот-

претседател и членови на Републичкиот совет за без-
бедност на сообраќајот на патиштата (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 12/2003), во точка-
та 1 под в) за членови наместо �Семијал Хасани� треба  
да стои �Џевдет Весели�. 

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. 07-2257/1        Претседател  
10 јуни 2005 година     на Собранието на Република 
          Скопје         Македонија,  

                         д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

670. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите (�Службен весник на Република Македонија� 
број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД - ШТИП 
 
1. Од функцијата претседател на Апелациониот суд 

- Штип, се разрешува Македонка Попкартова, по нејзи-
но 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. 07-2256/1         Претседател  
10 јуни 2005 година    на Собранието на Република 
          Скопје          Македонија,  

                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

671. 
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 10 јуни 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД  - СКОПЈЕ 

 
1. Од функцијата судија на Апелациониот суд - 

Скопје, се разрешува Коле Мангов, 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. 07-2255/1         Претседател  
10 јуни 2005 година     на Собранието на Република 
          Скопје               Македонија,  

                    д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

672. 
Врз основа на член 58 став 1 точка 5 од Законот за 

јавното обвинителство ("Службен весник на Република 
Македонија" број 38/2004), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН 
ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИ-

НИТЕЛСТВО - ШТИП 
 
1. Од функцијата јавен обвинител во Основното јавно 

обвинителство - Штип се разрешува Александар Наков. 
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. 07-2254/1               Претседател  
10 јуни 2005 година     на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија,  

                         д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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673. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на судиите во основните судови 
("Службен весник на Република Македонија" број 
6/96), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10 јуни 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОС-
НОВНИТЕ СУДОВИ ВО ТЕТОВО, БИТОЛА, ГЕ-
ВГЕЛИЈА, СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ И СКОПЈЕ II - 

СКОПЈЕ 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на:  
- еден судија на Основниот суд - Тетово, 
- еден судија на Основниот суд - Битола, 
- еден судија на Основниот суд - Гевгелија, 
- еден судија на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
- двајца судии на Основниот суд Скопје II - 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 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-
нија", �Утрински весник� и �Македонија денес�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-2253/1         Претседател  
10 јуни 2005 година     на Собранието на Република 
          Скопје          Македонија,  

                         д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

674. 
Врз основа на член 33 од Законот за јавното обви-

нителство (�Службен весник на Република Македони-
ја� број 38/2004), а во врска со Одлуката за определува-
ње на бројот на замениците јавни обвинители во Јавно-
то обвинителство (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� број 18/2005), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 јуни 2005 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА 
ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ВИШОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ШТИП 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши именување заменик на јавниот обвинител 
во Вишото јавно обвинителство во Штип. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 34 од Законот за јавно-
то обвинителство (државјанин на Република Македо-
нија, кој ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање на работен однос во државен орган, 
дипломиран правник со положен правосуден испит, кој 
ужива углед за вршење на функција заменик на јавниот 
обвинител и кој има работни искуство со потврдени ре-
зултати по положениот правосуден испит на правни ра-
боти од над девет години), пријавите со потребните до-

кументи да ги поднесат до Собранието на Република 
Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на Одлуката во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија� и весниците �Нова Македони-
ја�, �Утрински весник� и �Македонија денес�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-2252/1              Претседател  
10 јуни 2005 година    на Собранието на Република 
          Скопје          Македонија,  

                    д-р Љупчо Јордановски, с.р.  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ  
675. 
Врз основа на член 17-б од Законот за платен про-

мет (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02 и 
42/03), министерот за финансии донесува  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НА-
ЛОЗИТЕ ПО РЕШЕНИЈА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛА-
ТА КОИ ЈА ЗАДОЛЖУВААТ ТРЕЗОРСКАТА СМЕ-
ТКА, ОДНОСНО СМЕТКАТА НА ДОЛЖНИКОТ КО-
ЈА СЕ НАОЃА ВО РАМКИТЕ НА ТРЕЗОРСКАТА  

СМЕТКА 
 
1. Во Упатството за начинот на извршување на на-

лозите по решенија за присилна наплата кои ја задол-
жуваат трезорската сметка, односно сметката на долж-
никот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
55/03) точката 2 се менува и гласи:  

�2. Под налози за извршување во смисла на ова 
упатство се подразбираат, налозите кои носителот на 
платен промет врз основа на решенија за присилна 
наплата ги изготвува, и ги доставува во писмена или 
во електронска форма до Трезорот при Министерс-
тво за финансии за нивно извршување, од сметките 
на должникот - Буџетот на Република Македонија, 
корисниците или единките корисници на средства од 
Буџетот на Република Македонија (во понатамошни-
от текст: буџетски корисници), Фондот за Пензиско 
и инвалидско осигурување на Република Македони-
ја, Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија, Фондот за магистрални и регионални патишта 
и Агенција за вработување на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: Фондови) и Единиците на 
локална самоуправа (во понатамошниот текст: оп-
штини).� 

2. Во точката 5 алинејата 3 се менуваат и гласи: 
�- назив и број на сметката на Буџетот на Република 

Македонија, односно буџетските корисници, фондови-
те и општините - должници�. 
Алинејата 5 се менува и гласи: 
�- дата на блокада на сметката на буџетските корис-

ници, фондовите и општините - должници�. 
3. Во точката 7 алинеа 1 по зборот �судот� се дода-

ваат зборовите �односно органот�. 
4. Во точките 11 и 14 по зборот �донации� се дода-

ваат зборовите �, депозитните сметки, сметките за до-
тации и сметките за самопридонес.� 

5. По точката 15 се додава нова точка 15 - а која 
гласи: 

�15-а. Трезорот при Министерството за финансии 
примените налози кои гласат на сметките на Фондо-
вите и општините ги спроведува од нивните сметки  
согласно точките 9, 11,12,13,14 и 15 од ова упат-
ство�.    
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6. Точката 16 се менува и гласи: 
�16. Во случаи на блокади на сметки, Трезорот при 

Министерство за финансии го известува носителот за 
платен промет и блокираниот буџетски корисник, фонд 
или општина.� 

7. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�.  

 
    Бр. 08-16045/1          Министер,  
3 јуни 2005 година          м-р Никола Поповски, с.р. 
         Скопје 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
676. 
Врз основа член 21 од Законот за заштитата при ра-

бота (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
13/98), министерот за труд и социјална политика, доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ЈАВНАТА 

ИСПРАВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот и содр-

жината на јавната исправа што треба да ја приложи 
производителот на орудија за работа, односно за средс-
твата и опремата за лична заштита и за опасните и 
штетни материи  дека се  применети пропишаните мер-
ки, нормативи и стандарди за заштита при работа и 
образецот и содржината на јавната исправа што треба 
да ја приложи овластената стручна организација дека 
увезените орудија за работа, односно средствата и 
опремата за лична заштита при работа ги исполнуваат 
мерките, нормативите и стандардите за заштита при 
работа, пропишани со меѓународните договори, тех-
ничките прописи и стандарди кои ги склучила или им 
пристапила Република Македонија. 

 
Член 2 

Обрасците на јавните исправи од членот 1 на овој 
правилник се изработуваат од тврда хартија во бела бо-
ја од еден дел и црни печатни букви со димензии: висо-
чина 297 мм и широчина 210 мм и тоа: 

- образец 1 го приложува производителот на оруди-
ја за работа 

- образец 2 го приложува производителот на средс-
твата и опремата за лична заштита; 

- образец 3 го приложува производителот на опас-
ната и штетната материја 

- образец 4 го приложува овластена стручна органи-
зација за увезените орудија за работа и 

- образец 5 го приложува овластена стручна органи-
зација за увезените средства и опрема за лична заштита 

 
Член 3 

Образецот 1 кој го приложува производителот на 
орудија за работа содржи: законски основ, назив на 
приложувач на јавната исправа, адреса на седиште, ма-
тичен број, наслов �јавна исправа� бр, име на орудие за 
кое се приложува јавната исправа, потврдување за при-
мена на мерките, нормативите и стандардите за зашти-
та при работа, датумот на производство, основни кара-
ктеристики за: фабрички број, врста на погонско задви-
жување, снага на погонско задвижување, работен флу-
иден притисок, максимален флуиден притисок, макси-
мален број на вртежи на погонскиот задвижувач, по-
тврдување дека материјалот од кој е изработено оруди-
ето ги задоволува оптоварувањата според прописите на 
заштитата при работа и македонските стандарди и со 
доказ дека на орудието за работа на видно место е по-
ставена табличка  со ознака на фирмата, број на јавната 
исправа и голема буква �З�. 

На долниот дел од образецот на лева страна стои 
датумот на издавање, во средината место за печат  на 
десната страна простор за одговорно лице.  

 
Член 4 

Образецот 2 кој го приложува производителот на 
средствата и опремата за лична заштита содржи: закон-
ски основ, назив на приложувач на јавна исправа, адре-
са на седиште, матичен број, наслов �јавна исправа� бр, 
име на средство и опрема за кое се приложува јавна ис-
права, потврдување за примена на мерките, нормативи-
те и стандардите за заштита при работа, датумот на 
производство, потврдување дека материјалот од кои е 
изработено средството и опремата за лична заштита ги 
задоволува оптоварувањата од агресивни супстанци и 
механички оштетувања при користење и согласно 
упатството за работа и техничкото упатство истото ги 
заштитува деловите на телото на работникот према на-
мената на користење. 
На долниот дел од образецот на лева страна стои 

датумот на издавање, во средината место за печат, а на 
десната страна простор за одговорно лице. 

 
Член 5 

Образецот 3 кој го приложува производителот на 
опасната и штетната материја содржи: законски основ, 
назив на приложувач на јавна исправа, адреса на седи-
ште, матичен број, наслов �јавна исправа� бр, име на  
штетната и опасната материја за која се приложува јав-
на исправа, основни карактеристики за: хемиски својс-
тва, физички својства, степен на опасност од експлози-
ја, степен на опасност од пожар, степен на радиоактив-
ност, степен на ацидност и абразивност, степен на 
отровност во работна средина, начин на транспорт, на-
чин на складирање, начин на чување, отстранување на 
опасност и неутрализација и упатство за давање прва 
помош.  
На долниот дел од образецот на лева страна стои 

датумот на издавање, во средината место за печат, а на 
десната страна простор за одговорно лице.                                                 

 
Член 6 

Образецот 4 кој го приложува овластената стручна 
организација за увезените орудија за работа содржи: 
законски основ, назив на овластена стручна организа-
ција, адреса на седиште, матичен број, наслов �јавна 
исправа� бр, име на орудие за кое се приложува јавна 
исправа, потврдување дека се извршени прегледи и ис-
питувања, назив на овластената стручна организација  
со наведено овластување број и датум од министерот 
за труд и социјална политика, а објавено во �Службен 
весник на РМ� со број и година на објавување, потвр-
дување дека се применети пропишаните мерки, норма-
тиви и стандарди за заштита при работа, меѓународни-
те договори, технички прописи и стандарди кои ги 
склучила или им пристапила Република Македонија и 
како такво согласно упатството за работа и техничкото 
упатство на производителот е безбедно за користење. 
како и датумот на прегледот и испитувањето.  
На долниот дел од образецот на лева страна стои 

датумот на издавањето, во средината место за печат, а 
на десната страна простор за одговорно лице.   

 
Член 7 

Образецот 5 кој го приложува овластената стручна 
организација за увезените средства и опрема за лична 
заштита содржи: законски основ, назив на овластена 
стручна организација, адреса на седиште, матичен број. 
наслов �јавна исправа� бр, име на средството и опрема-
та за лична заштита за кое се приложува јавна исправа,  
потврдување дека се извршени прегледи и испитувања, 
назив на овластената стручна организација со наведено 
овластување број и датум од министерот за труд и со-
цијална политика, а објавено во �Службен весник на 
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РМ� со број и година на објавување, потврдување дека 
се применети мерките, нормативите и стандардите за 
заштита при работа, меѓународните договори, технич-
ки прописи и стандарди кои ги склучила или им при-
стапила Република Македонија и согласно упатството 
за работа и техничкото упатство, наведеното средство 
и опрема за лична заштита ги заштитува деловите на 
телото на работникот спрема намената на користење, 
како и датумот на прегледот и испитувањето.  

 
 
 
 
 
 
 
 

На долниот дел од образецот на десната страна стои 
датумот на издавањето во средината место за печат, а 
на десната страна простор за одговорно лице.  

 
 
 

  Член 8  Обрасците 1, 2, 3, 4 и 5 од овој правилник се дадени 
во прилог и се составен дел на овој правилник.  

  
 Член 9 
 Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
 

  
     Бр. 07-4572                                       Министер,  6 мај 2005 година                     Стевчо Јакимовски, с.р.    Скопје    
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677.  
Врз основа на член 33 , а во верска со член 32 од За-

конот за заштита при работа (�Службен весник на РМ� 
бр. 13/98, 33/00 и 29/02), Министерот за труд и социјал-
на политика донесува 

 
 
 
  
 Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ 

И ИСПИТУВАЊА ПО ПРОПИСИТЕ ЗА   
ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА  

  1. Се овластува Друштвото за инженеринг, истра-
жување и услуги РИ-Опуспроект  Рударски институт и 
други ДОО - Скопје, за вршење на прегледи и испиту-
вања по член 32 од Законот за заштита при работа и 
тоа за: 

 
 
 
 

- хемиски штетности,   - микроклима,  - бучава, 
 - вибрации, 
 - осветленост 

- штетни зрачења (освен јонизирачки)  
- обучување на работници од областа на заштита 

при работа. 
 
 2. Ова решение да се објави во �Службен весник на 

Република Македонија�.  
    Министер, 
       Стевчо Јакимовски, с.р. 

  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  

678.  Врз основа на член 12 став 5 од Законот за безбедност 
на храната и на производите и материјалите што доаѓаат 
во контакт со храната (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 54/2002), министерот за здравство, во 
согласност со министерот за економија, донесе 

 
 
 
 

  
П Р А В И Л Н И К  ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВИТЕ 

ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВО НА 
ХРАНА И ЗА СЕКОЈА ПРОМЕНА ВО БИЛО КОЈ 
УСЛОВ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И НАЧИНОТ НА  

 
 
 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА  
  

Член 1  Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на пријавите за отпочнување со производство 
на храна и за секоја промена во било кој услов во про-
изводството, како и начинот на водење на евиденција.  

 
 
 

  
Член 2  

Пријавата за отпочнување со производство на храна 
има правоаголна форма во големина од 21 х 30 цм, со-
држи две страници.  

 
 
 На првата страница од пријавата во горниот лев агол 

стои текст со големи букви: �До Министерството за 
здравство Дирекција за храна - Подрачно одделение�, а во 
десниот агол е одбележано место за приемен штембил. 

 
 
 

Во средината на првата страница од пријавата со  
големи букви стои: �П Р И Ј А В А�, под него �за от-
почнување со производство на храна�.  

 
 
 На долниот дел од првата страница од пријавата 

низ целата ширина на страницата стои празно место за 
податоци за подносителот на пријавата за: �1. Назив на 
фирмата на подносителот на пријавата, 2. Адреса на се-
диштето на фирмата, 3. Матичен број на трговецот за-
пишан во трговскиот регистар и негово седиште или 
број на решението за впишување на регистарот на за-
наетчии, 4. Овластено лице за застапување на фирмата, 
име и презиме ______ ЕМБГ ____ул: ______ 
бр.________ место _______, 5. Податоци за одговорно-
то лице име и презиме ______________ ЕМБГ 
___________.  
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Текстот продолжува на втората страница од пријавата 
со следните податоци: ул: __________ бр._______ место 
________ телефон _________ електронска пошта / e-mail 
_______, 6. Дејност што ќе се врши - според одлуката за 
Националната класификација на дејности, шифра 
__________. Опис на дејноста __________, 7. Адреса на 
објектот на производство на храна, ул: _________ 
бр.________ место _______ телефон _______, 8. Вид на 
производниот објект (занаетчиски, индустриски, угости-
телски и др.) и краток опис на технолошкиот процес.  

5. Одговорно лице; 
6. Дејност според одлуката за национална класифи-

кација на дејностите; 
7. Адреса на објектот за производство на храна; 
8. Вид на производниот објект; 
9. Забелешка; 
10. Потпис на лицето што го извршило впишување-

то во Регистарот и 
11. Измени.  
Евиденцијата на производителите на храна се врши 

на образец бр.2 кој е составен дел на овој правилник.  Во средниот дел на втората страница од пријавата 
стои одбележано место во кое има пишан текст: �Изја-
ва од овластеното лице: Изјавувам дека деловниот об-
јект ______________ од точка 7 на оваа пријава ги ис-
полнува минимално-техничките и санитарно-хигиен-
ските усови за вршење на дејноста наведена во точка 6 
од оваа пријава. Под текстот во левиот агол стои �да-
тум, _____� и �место___�, а во десниот агол место за 
потпис на лицето кое ја дава изјавата.  

 
Член 5 

Дирекцијата за храна води евиденција и за секоја 
настаната промена во било кој услов во производство-
то на храна.  
Евиденцијата од став 1 на овој член се води врз ос-

нова на поднесената пријава од страна на производите-
лот за секоја настаната промена во било кој  услов во 
производството на образецот од член 4 од овој правил-
ник.  

Во долниот дел од втората страница на пријавата во 
десниот агол стои место за тркалезен печат и потпис на 
подносителот на пријавата, а под него низ целата ширина 
на пријавата стои текст: �Во прилог на пријавата се прило-
жува следното: �фотокопија од извршениот упис во тргов-
скиот регистар или решение за упис во регистарот на зана-
етчии; доказ дека деловниот објект може да се употребува; 
доказ за правото на користење на деловниот објект; доказ 
за уплатени административни такси и трошоци за увидот�.  

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
     Бр. 20-5508/1 Пријавата за отпочнување со производство на храна 

е дадена на образец бр.1 кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

16 мај 2005 година 
         Скопје 

 Член 3 
 Министер за економија,      Министер за здравство, Секоја промена на било кој услов за вршење на 

производство на храна подлежи на пријавување во Ди-
рекцијата за храна. 

м-р Фатмир Бесими, с.р.      д-р Владимир Димов, с.р. 
 

Пријавата за изменетите услови има правоаголна  
форма со големина  21 х 30 цм.  

 
 

Во горниот лев агол на првата страница стои текст 
со големи букви: �До Министерството за здравство Ди-
рекција за храна, Подрачно одделение�, а во десниот 
агол е оставено место за приемен штембил.  

 
 
 
 Во средина на листот стои назив: �Пријава за изме-

нети услови за вршење на производство�.  
 Под насловот оставено е место за податоци на под-

носителот на пријавата:  
 1. Назив на фирмата на подносителот на пријавата; 

2. Адреса на седиштето на фирмата; 3. Овластено лице 
за застапување на фирмата, име и презиме, ЕМБГ, 
адреса, 4. Податоци за одговорното лице: име и прези-
ме, ЕМБГ,  адреса, број  на телефон и  електронска по-
шта е-маил________.  

 
 
 
 
 
 Под овој текст стои напишано: 
 Деловниот објект кој е предмет на пријавување има 

извршено промена во поглед на (опис на условите или 
дејноста, односно технолошкиот процес на производс-
тво) оставен е простор за впишување на измените, за-
ради што овластеното лице, име и презиме,  ја поднесу-
ва оваа пријава за евидентирање на истиот во региста-
рот на објекти за производство на храна.  

 
 
 
 
 
 

Под текстот во левиот агол стои: датум и место, а во дес-
ниот агол место за потпис на подносителот на пријавата.  

 
 

Пријавата за промена на било кој услов во произ-
водството е дадена на образец бр. 3 кој е составен дел 
на овој правилник.  

 
 
 Член 4  Производителите на храна пријавите со потребните 

прилози ги поднесуваат до Министерството за здрав-
ство - Дирекција за храна.  

 
 
 Дирекцијата за храна води евиденција за произво-

дителите на храна.   
 Евиденцијата се води врз основа на поднесените 

пријави за отпочнување со производство и тоа за:  
 1. Назив на фирмата; 
 2. Адреса на седиштето на фирмата; 
 3. Матичен број на трговецот запишан во трговски-

от регистар и негово седиште / број на решение за впи-
шување во регистарот на занаетчии; 

 
 

4. Овластено лице за застапување;  
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 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 679.  Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 

управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 52/91) и 
член 596 од Законот за трговски друштва (�Сл. весник 
на РМ� бр. 28/04), постапувајќи по барањето на основа-
чот СЖС Бугарија ДООЕЛ од Софија, Р. Бугарија, Ми-
нистерството за економија го донесе следеното 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Р Е Ш Е Н И Е   
 1. Се запишува во регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под Рег. бр. 
1352, број на регистарска влошка 3-0275/БГЛ отворање 
на претставништво на странското лице СЖС Бугарија 
ДООЕЛ од Софија, Р. Бугарија. 

 
 
 
 
 1) Претставништвото на странското лице е: 
 - под назив: СЖС Бугарија - Претставништво Скопје; 
 - со седиште во: Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 22/6. 
 2) Дејност на претставништвото е: 
 - истражување на пазарот и деловно-техничка сора-

ботка.  
 3) Раководител на претставништвото е Митре Ар-

совски.  
 2. Претставништвото почнува со работа по уписот 

во Регистарот на претставништвата на странски лица во 
Република Македонија, кој се води во Министерството за 
економија под рег. бр. 1352 и рег. влошка 3-0275/БГЛ. 
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3. Решението за запишување на претставништвото 
во Регистарот да се објави во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија� на сметка на странското лице. л 

             Министер,  
              м-р Фатмир Бесими, с.р.  

_______________________________________________ 
 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
22. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 
50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 50/94, 
34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот од-
бор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 
09.06.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 
�НУРКАЧ� НА КОЕ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВА-
ЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ,  

ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 
 

Член 1 
На работното место �нуркач�, во постапка на реви-

зија како работно место на кое стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење, се утврдува следното: 

1. Нуркач        12/18   
Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работното ме-
сто од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

     Бр. 02-3004/1           Претседател 
9 јуни 2005 година                  на Управниот одбор, 
         Скопје                  Ленка Балаловска, с.р. 

___________ 
23. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 
50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 50/94, 
34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот од-
бор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 
09.06.2005 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 
�ШУМСКИ РАБОТНИК - СЕЧАЧ� НА КОЕ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 

 
Член 1 

На работното место �шумски работник - сечач�, во 
постапка на ревизија како работно место на кое стажот 
на осигурување се смета со зголемено траење, се утвр-
дува следното: 

1 . Шумски работник - сечач    12/15 
Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работното ме-
сто од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 02-3005/1           Претседател 
9 јуни 2005 година                 на Управниот одбор, 
         Скопје             Ленка Балаловска, с.р. 

___________ 
24. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 
50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(�Сл. весник на Република Македонија� бр. 50/94, 
34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот од-
бор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 
09.06.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО РЖ �ТЕХНИЧКА 

КОНТРОЛА� - СКОПЈЕ, ВО ПОСТАПКА  
НА РЕВИЗИЈА 

 
Член 1 

Во РЖ �Техничка контрола� - Скопје како работни 
места на кои стажот на осигурување се смета со зголеме-
но траење, во постапка на ревизија се утврдува следното: 

 
Ред. 
бр. 

Работно место 
Одделение за радиографија 

и пенетрација 

Степен на 
зголемување 

1.  Работоводител (404 810-03) 12/14 
2.  Одговорен контролор 

(404810-04) 12/15 
3.  Самостоен контролор 

(404810-05) 12/15 
4.  Контролор (404810-06) 12/15 
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 Одделение за ултразвук и 
стилоскопирање  

5.  Одговорен контролор 
(404820-04) 12/14 

6.  Самостоен контролор 
(404820-05) 12/14 

7.  Контролор на лимови 
(404820-06) 12/14 

8.  Контролор на слабови 
(404810-07) 12/14 

 
Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење.  

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
раб ти и задачи од член 1 на оваа одлука. о 

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

     Бр. 02-3006/1           Претседател 
9 јуни 2005 година                 на Управниот одбор, 
         Скопје             Ленка Балаловска, с.р. 

___________ 
25. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 
50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 50/94, 
34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот одбор 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО �РУДКОП�-КАВАДАРЦИ, 

ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 
 

Член 1 
Во АД �Рудкоп� - Кавадарци на работни места на 

кои стажот на осигурување се сметал со зголемено тра-
ење, и тоа на : 

1. Возач на тешки камиони (дампери),  
2. Управник-јамски работи,  
3. Тех. раководител - јамски работи;  
4. Надзорник - јамски работи,  
5. Копач II а категорија - јамски работи,  
6. Копач II б категорија - јамски работи,  
7. Пом. копач II категорија - јамски работи,  
8. Геометар - јамски работи,  
9. Работоводител - ЕМО јамски работи,  
10. Механичар - ЕМО јамски работи,  
11. Машинобравар - ЕМО јамски работи,  
12. Електричар - ЕМО јамски работи. 
Стажот на осигурување повеќе не се смета со зголе-

мено траење. 

Член 2 
На работните места од член 1 на оваа одлука ста-

жот на осигурување не им се смета со зголемено трае-
ње д денот на влегувањето во сила на Одлуката. о 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
    Бр. 02-3007/1                  Претседател  
9 јуни 2005 година        на Управниот одбор, 
         Скопје                          Ленка Балаловска, с.р.  

____________ 
26. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување (�Сл. 
весник на Република Македонија� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 
71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и 
член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија (�Сл. весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 
23/04 и 88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 9.06.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЈП �МАКЕДОНСКИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ�, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА  

Член 1 
Во Јавното претпријатие �Македонски железници�, 

во постапка на ревизија како работни места на кои ста-
жот на осигурување се смета со зголемено траење, се 
утв дуваат следните работни места: р 
Ред. 
број Работно место Степен на 

зголемување 
1. Машиновозач на дизел 

и електро локомотива 12/16 
2. Помошник машиновозач 12/15 
3. Машиновозач на маневра 12/15 
4. Маневрист 12/16 
5. Свртничар 12/14 
6. Отправник на возови 

на спушталки 12/14 
7. Отправник на возови на станици 12/14 
8. Прегледувач на коли 12/15  

Член 2 
 Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење.  

Член 3 
Врз основа на евиденцијата што ја води работодаве-

цот, за тие работни места и за работниците што ги вр-
шат тие работи, се утврдува дека осигуреникот вршел 
раб ти и задачи од член 1 на оваа одлука. о 

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и 
Бр. 02-3009/1                    Претседател 

9 јуни 2005 година              на Управниот одбор, 
    Скопје           Ленка Балаловска, с.р. 
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27. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 
50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 50/94, 
34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот од-
бор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА  

ПЛОВИДБА, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА  
Член 1 

Во Цивилна воздушна пловидба како работни места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголемено 
траење, во постапка на ревизија се утврдуваат следните: 

 
Ред. 
број 

Работно место 
I. ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

Степен на 
зголемување 

1. Пилот 12/18 
2. Наставник по моторно летање и 

воздухопловно едриличарство 12/18 
3. Наставник по падобранство 12/18 
4. Летач-навигатор 12/16 
5. Летач-авиомеханичар 12/16 
 II. КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ  

1. Помошник контролор на летање 12/14 
2. Областна контрола на летање 12/16 
3. Терминална контрола на летање 12/16 
4. Приодна/аеродромска контрола 

на летање 12/16 
 III. АВИОМЕХАНИЧАРИ  

1. Авиомеханичар за одржување и 
ревизија на авиони 12/15 

2. Авиомеханичар-контролор за 
одржување и ревизија на авиони 12/15 

3. Авиомеханичар за одржување  
стопанска авијација 12/16  

На работниците кои работат на работните места под ре-
ден број од 1 до 5, точка I стажот на осигурување ќе се сме-
та со зголемено траење под услов да имаат важечка дозвола 
за летање, односно специјално одобрение за летање. 
На работниците кои работат на работните места под 

реден број од 1 до 4, точка II стажот на осигурување ќе 
се смета со зголемено траење под услов да имаат важеч-
ко овластување за работа како контролор на летање во 
контролата за летање. 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на евиденцијата што ја води работодаве-
цот за тие работни места и за работниците што ги вр-
шат тие работи, се утврдува дека осигуреникот вршел 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
   
    Бр. 02-3010/1                                    Претседател  
9 јуни 2005 година                         на Управниот одбор, 
        Скопје                                  Ленка Балаловска, с.р. 

___________ 
28. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 
50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 50/94, 
34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 88/05), Управниот од-
бор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 9.06.2005 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО �ЕМО� - КИЧЕВО, ВО  

ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 
 

Член 1 
Во Фабриката за челичнорешеткасти столбови 

�ЕМО� - Кичево, во постапка на ревизија, како работни 
места на кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење, се утврдуваат следните работни места: 

 
Ред. 
број 

Работно место Степен на 
зголемување

1. Ракувач на бајцување 12/15 
2. Ракувач на цинкување и  

помошник ракувач 
 

12/15 
3. Ракувач и помошник ракувач, 

дешаржирање и репарирање 
 

12/14 
4. Ракувач на центрифуга 12/14 
5. Ракувач со постројка за неутрали-

зација, филтер преса и хемиски 
раствори 

 
 

12/14 
6. Бравар-заварувач во цинкарна 12/14 
7. Ракувач на пламеници 12/13 
8. Груповодител-предводник во 

цинкарна 
 

12/13 
9. Контролор во цинкарна 12/13 
 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на евиденцијата што ја води работодаве-
цот за тие работни места и за работниците што ги вр-
шат тие работи, се утврдува дека осигуреникот вршел 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
   
     Бр. 02-3011/1                                    Претседател  
9 јуни 2005 година                         на Управниот одбор, 
          Скопје                                Ленка Балаловска, с.р. 

___________ 
29. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 
50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 
88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 9.06.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО КЛАНИЦИТЕ, ВО 

ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 
 

Член 1 
Во Кланиците на работни места на кои стажот на 

осигурување се сметал со зголемено траење, и тоа на: 
1. Работник за зашеметување, колење и примарна 

обработка на крупна и ситна стока, 
2. Работник во цревара, и 
3. Шталар-терач на стока. 
Стажот на осигурување повеќе не се смета со зголе-

мено траење. 
 

Член 2 
На работните места од член 1 на оваа одлука ста-

жот на осигурување не им се смета со зголемено трае-
ње од денот на влегувањето во сила на Одлуката. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
     Бр. 02-3012/1                                   Претседател  
9 јуни 2005 година                         на Управниот одбор,    
         Скопје                                 Ленка Балаловска, с.р. 

__________ 
30. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 
50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 40 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 
88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 9.06.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЛЕАРНИЦИТЕ,  ВО 

ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 
 

Член 1 
Во леарниците во Република Македонија како ра-

ботни места на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење, во постапка на ревизија се утврду-
ваат следните: 

Ред. 
бр. 

Работни места Степен на 
зголемување 

1. Подготвувач на калаперска 
мешавина 12/15 

2. Распоредувач на калаперска 
мешавина 12/15 

3. Припремач на СО2 мешавина 12/15 
4. Сушач на кварцен песок 12/15 
5. Езграр СО2 постапка 12/15 
6. Езграр на шалко 12/15 
7. Подготвувач на арматура 12/14 
8. Транспортен работник 12/14 
9. Калапер на рачно поле 12/14 

10. Калапер-склапач 12/14 
11. Калапер-кајлувач-истресувач 12/14 
12. Леар 12/15 
13. Топилничар - чистач на шлака 12/15 
14. Припремач на шаржа 12/14 
15. Одржувач на топилничарски 

агрегати и опрема 12/15 
16. Топилничар на куполни печки 12/14 
17. Топилничар на електро печки 12/14 
18. Шаржирец 12/14 
19. Брусач на рачна брусилка 12/14 
20. Истресувач на одлеаноци-

перач на хидро комора 12/14 
21. Истерувач на челични транс-

портери 12/14 
22. Брусач на висечка и столбна бру-

силка 12/14 
23. Пескирер 12/14 
24. Заварувач на завршна обра-

ботка 12/14 
25. Чистач на канал 12/15 
26. Леар-топилничар на обоени 

метали 12/14 
27. Калапер на обоени метали 12/14 
28. Кокилар 12/14 
29. Брусач-сечач на обоени метали 12/14 
30. Кранист на внатрешен кран 

во топилница 12/14 
31. Кранист во калапарница 12/14 
32. Возач на вилушкар 12/14 
33. Топилничар-техничар за сив и  

модуларен лив 12/14 
 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење.  

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
раб ти и задачи од член 1 на оваа одлука. о 

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

     Бр. 02-3013/1                                    Претседател  
9 јуни 2005 година                         на Управниот одбор,    
          Скопје                                Ленка Балаловска, с.р. 
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  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  

 
 

 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 

 


