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385. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/01 
и 5/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.04.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ 
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
 
1. За учество на вежбата �АДРИАТИК ФИБЛЕКС 

2004� (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одр-
жи во Република Хрватска во периодот од 15.04. до 
21.06.2004 година, се испраќа една единица во состав 
од 2 (два) офицери, 1 (еден) подофицер и 16 (шеснае-
сет) професионални војници од постојаниот состав на 
Армијата, со едномесечна ротација на овој персонал со 
опрема од 1 (еден) дозер, 1 (еден) натоварувач, 1 (еден) 
компресор, 2 (два) самоистоварувачи и 2 (две) моторни 
возила. 

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежба-
та ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Ма-
кедонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

5. За овластен потписник на документот со кој е ре-
гулиран статусот на единицата за време на Вежбата и 
придржување кон одредбите од �Меморандумот за раз-
бирање� и придружните технички спогодби од маке-
донска страна се определува државниот советник во 
Министерството за одбрана, Васил Зимбаков. 

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

 
      Бр. 23-1323/1       Заменик на претседателот  
5 април 2004 година                на Владата на Република 
           Скопје     Македонија, 
       Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
386. 
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) и член 8, став 3 од 
Законот за концесии (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република 
Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, 
на седницата одржана на 5.04.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА 
 НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА 

 
1. Се дава согласност за промена на сопственичката 

структура на концесионерот Трговското радиодифузно 
друштво Радио �Плус Форте� Небојша и др. ДОО Тето-
во, односно за истапување на содружникот Тошо Мар-
коски кој има удел од 50% од вкупниот капитал на 
друштвото, така што единствен содружник во Тргов-
ското радиодифузно друштво останува Небојша Кара-
пејовски. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-758/1                      Заменик на претседателот  

5 април 2004 година        на Владата на Република 
   Скопје                  Македонија, 
       Јован Манасијевски, с.р. 

387. 
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 5.04.2004 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШО-
ЦИ ЗА ПОСТАПКАТА И ТРОШОЦИТЕ ЗА ДАВА-
ЊЕ ИНФОРМАТИВНИ УСЛУГИ НА ЗАВОДОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 
1. Одлуката за височината на посебните трошоци за 

постапката и трошоците за давање информативни услу-
ги на Заводот за заштита на индустриска сопственост 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
11/94) престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
      Бр. 23-1231/1       Заменик на претседателот  
5 април 2004 година                на Владата на Република 
           Скопје     Македонија, 
       Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
388. 
Врз основа на член 169, став 2 од Законот за пензи-

ското 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 и 50/01), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.04.2004 годи-
на, онесе д

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ФОНДОТ  НА  ПЕНЗИСКОТО И  ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутарната одлука за изменување на Стату-
тот на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, бр. 02-1018/1 од 20.02.2004 годи-
на, донесена од Управниот одбор на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 20.02.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 23-789/1                      Заменик на претседателот  

5 април 2004 година        на Владата на Република 
    Скопје                 Македонија, 
       Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
389. 
Врз основа на член 165, став 1 точка 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 50/01), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.04.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА РАБОТАТА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ  НА  МАКЕДОНИЈА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за изменување на Одлуката за орга-
низација на работата и систематизација на работните 
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места во Стручната служба на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, бр. 02-
1019/2 од 20.02.2004 година, донесена од директорот 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија на 20.02.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-789/2                      Заменик на претседателот  

5 април 2004 година       на Владата на Република 
   Скопје                  Македонија, 
       Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
390. 
Врз основа на член 8 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за индустриска сопственост 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 9/04), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.04.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА НА 
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТ-

ВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Тарифата на Државниот завод за индустриска 
сопственост на Република Македонија, бр. 03-2133/1 од 
30.03.2004 година, донесена од директорот на Заводот. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-1232/1                      Заменик на претседателот  

5 април 2004 година       на Владата на Република 
    Скопје                  Македонија, 
       Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
391. 
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 5.04.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ  НА  УСЛОВИТЕ ЗА  
УВОЗ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 

Член 1 
Одлуката за определување на условите за увоз на од-

делни нафтени деривати (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 67/01 и 25/03) престанува да важи. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 23-1289/1                      Заменик на претседателот  

5 април 2004 година       на Владата на Република 
    Скопје                  Македонија, 
       Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
392. 
Врз основа на член 9-а, став 4 од Законот за данокот 

на додадена вредност (�Службен весник на РМ� бр. 
44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001, 21/2003  и  19/2004), 
министерот за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ КАЈ ЛИЦА 
СО СОПСТВЕНИЧКА, ОРГАНИЗАЦИСКА ИЛИ 
УПРАВУВАЧКА ПОВРЗАНОСТ КОИ МОЖАТ 
ИЛИ НА КОИ ИМ Е НАЛОЖЕНО ДА СЕ РЕГИСТ- 
РИРААТ КАКО ЕДЕН ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК 
 

Член 1 
 

Општа одредба  
Со овој правилник поблиску се уредува начинот на 

примена на Законот за данокот на додадена вредност 
кај лица со сопственичка, организациска или управу-
вачка  поврзаност  кои можат или на кои им е наложе-
но да се регистрираат како еден даночен обврзник во 
случаите на нарушување на даночните принципи или 
во случаите кога постои можност за нивно нарушување 
(во натамошниот текст: поврзани лица). 

 
Член 2 

 
Дефиниции 

 
(1) Поврзани лица претставуваат група на лица кои 

се правно независни, регистрирани за целите на дано-
кот на додадена вредност според член 51 од Законот за 
данокот на додадена вредност и кои се тесно поврзани 
сопственички, организациски или управувачки. Во гру-
пата на поврзаното лице не може да се поврзе лице кое 
врши повеќе од 40% ослободен промет без право на од-
бивка на претходен данок од вкупно извршениот про-
мет во претходната година. 

(2) Во смисла на член 9-а од Законот за данокот на 
додадена вредност, постоењето на: 

- сопственичка поврзаност се утврдува кога во по-
врзаното лице било кое лице поседува најмалку 25% од 
правото на учество во било кое друго лице од поврза-
ните лица или најмалку 25% од правата на сите поврза-
ни лица,  

- организациска поврзаност се утврдува кога едно 
или повеќе поврзани лица директно или индиректно 
поседуваат некое од поврзаните лица, и 

- управувачка поврзаност се утврдува кога едно лице 
го контролира управувањето на секое лице во поврзано-
то лице или повеќе лица кои работат според договор и 
го контролираат управувањето на сите поврзани лица. 

 
Член 3 

 
Случаи на нарушување на даночни принципи 
 
Како случаи на нарушување на даночните принци-

пи кога им се наложува на лицата да се регистрираат 
како еден даночен обврзник, а заради заштита на да-
ночните приходи,  особено се сметаат: 

1. повеќе пати  ја преценува залихата при попис; 
2. подолго време заостанува со плаќањето на јавни-

те давачки;  
3. спречува или попречува даночна контрола, кон-

трола на материјално-финансиската состојба, не дава 
или дава непотполни, ненавремени или неточни пода-
тоци за пописите, билансите, книгите и другите еви-
денциски обврски, вклучувајќи податоци за потеклото 
на капиталот; 

4. повеќепати неточно, ненавремено, на друг начин 
или воопшто не го пријавува прометот на добра и услу-
ги, освен ако за тоа не постои очигледен превид; 
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5. подолго време со загуби продава добра или врши 
услуги без оправдана причина или без намера за по-
рамнување на загубите,  особено при перманентно на-
малување на цените; 

6. ако едно од лицата учествува во нетранспарентни 
содружнички односи во земјата или во странство; 

7. не врши плаќање за извршените набавки од дру-
гите лица во поврзаното лице; 

8. ги отуѓува на трети лица или ги пренесува трај-
ните средства за работа од едно во друго поврзано ли-
це, во услови на неплатени јавни давачки; 

9. од едно на друго лице од поврзаното лице во ла-
нец се извршуваат идентични трансакции; 

10. учествувал или учествува во содружнички одно-
си со даночни обврзници кои се во постапка на стечај 
или ликвидација или затворена постапка на стечај  или 
ликвидација; 

11. извршува плаќања по должничко-доверителски 
односи во услови на долгување на јавни давачки. 

 
Член 4 

 
Пресметување на данокот на додадена вредност  

кај поврзани лица 
 
(1) Поврзаното лице од член 9-а, став 1 од Законот 

за данокот на додадена вредност, назначува едно лице 
за претставник на поврзаното лице.  

(2) Обврските за водење на евиденции и за пресмету-
вање на данокот на додадена вредност кај поврзаното 
лице, ги исполнува претставникот на поврзаното лице. 

(3) Период за кој се пресметува данокот на додаде-
на вредност кај поврзаното лице се смета календарски-
от месец. 

(4) Секој промет на добра и услуги извршен од 
страна на едно кон друго  лице во поврзаното лице не 
се смета за промет. 

(5) Секој промет на добра и услуги извршен од ли-
це во поврзаното лице кон трети лица и секој промет 
на добра и услуги извршен од трети лица кон лице во 
поврзаното лице, ќе се смета како промет од или кон 
претставникот на поврзаното лице. 

(6) Секој претходен данок содржан во влезниот 
промет, како и данокот за додадена вредност за плаќа-
њата извршени за промет кој се уште не е извршен кон 
лице од поврзаното лице, се смета како претходен да-
нок на претставникот на поврзаното лице. 

(7) Данокот на додадена вредност платен при уво-
зот од било кој член од поврзаните лица ќе се смета за 
платен од претставникот на поврзаните лица. 

(8) Во случај на промет на услуга извршена од да-
ночен обврзник, кој нема ниту седиште ниту подруж-
ница во Република Македонија, кон лице од поврзано-
то лице, данокот што притоа го должи ќе се смета како 
данок кој го должи претставникот на поврзаното лице. 

 
Член 5 

 
Пријавување, плаќање и враќање на данокот  
на додадена вредност кај поврзани лица 

 
(1) Претставникот на поврзаното лице ќе биде одго-

ворен за пријавувањето на данокот на додадена вред-
ност што треба да се плати, вклучувајќи го и пријаву-
вањето на претходниот данок и за навремено плаќање 
на даночниот долг. 

(2) Кога износот на претходниот данок на додадена 
вредност во одреден даночен период е поголем од из-

носот на данокот кој се должи за прометот, разликата 
му се враќа на претставникот на поврзаното лице, врз 
основа на негово барање кое го искажува во даночната 
пријава. 

(3) За неплатениот данок на додадена вредност, од 
претставникот на поврзаното лице одговараат и сите 
лица на поврзаното лице. 

(4) Кога некое лице од поврзаното лице има непла-
тен данок на додадена вредност, како и камата пресме-
тана на него за период пред регистрирање како поврза-
но лице, претставникот и секое лице во поврзаното ли-
це ќе ја преземе одговорноста за плаќање на данокот на 
додадена вредност. 

(5) Лицата од поврзаното лице поднесуваат даночна 
пријава,за последниот даночен период до почетокот на 
делувањето на поврзаното лице, во рок од 15 дена од да-
тумот на почетокот на делувањето на поврзаното лице. 

 
Член 6 

 
Регистрација  

(1) Регистрацијата на поврзаните лица се врши со 
поднесување на пријава за регистрација за данокот на 
додадена вредност на поврзани лица до Управата за 
јавни приходи - Регионална дирекција, според седи-
штето на определениот претставник на поврзаното ли-
це  на Образец ДДВ - 01/ПЛ, кој е составен дел на овој 
правилник, со Упатството за пополнување. 

(2) Управата за јавни приходи ја разгледува прија-
вата за регистрација за данокот на додадена вредност 
на поврзани лица и во рок до 90 дена од денот на прие-
мот ќе ја одобри или одбие.  

(3) За извршената регистрација на поврзаното лице, 
Управата за јавни приходи издава решение во кое го 
определува бројот за данокот на додадена вредност на 
поврзаното лице и почетокот на неговата примена. 
Бројот за данокот на додадена вредност на поврзаното 
лице ќе се користи на сите фактури или други доку-
менти издадени од  било кое лице во  поврзаното лице.   

(4) Управата за јавни приходи кога ќе утврди нару-
шување на даночните принципи или можност за нивно 
нарушување кај поврзаното лице му издава решение со 
кое ќе ги регистрира како еден даночен обврзник. 
Управата за јавни приходи во решението го определува 
бројот за данокот на додадена вредност на поврзаното 
лице, неговото користење и претставникот на поврза-
ното лице. 

 
Член 7 

 
Прекинување и промени на регистрацијата 

 
Доколку поврзаното лице сака да изврши прекину-

вање на регистрацијата, или кон поврзаното лице до-
полнително пристапуваат или истапуваат лица, како и 
за промена на претставникот на поврзаното лице, се  
поднесува пријава на Образец ДДВ - 01/ПЛ до Управа-
та за јавни приходи, која во рок од 90 дена од приемот 
ќе ја одобри или одбие.  

 
Член 8 

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

 
      Бр. 08-8019/1    Министер,  
6 април 2004 година   м-р Никола Поповски, с.р. 

     Скопје 



6 април 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 22 - Стр. 5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 6 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 април 2004 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



6 април 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 22 - Стр. 7 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 8 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 април 2004 
 

393. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА 
НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАН-
ЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИ-
ЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО 
ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИ-
НА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА 
ИСХРАНА,  ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА 
УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУ-
ВАЊЕ НА КЛАСИЧНА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА 
(АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) 
ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 

 
I. Во Наредбата за забрана на увоз во Република 

Македонија и транзит преку територијата на Република 
Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца 
за насад, семе за вештачко осеменување од живина, ме-
со од живина, производи од живина наменети за исхра-
на, земјоделска или индустриска употреба заради спре-
чување на внесување на Класична чума кај живината 
(Авијарна инфлуенца или птичји грип) од Соединетите 
Американски Држави (�Службен весник на РМ� бр. 
15/2004) во насловот и во точката еден од истата се 
брише зборот �транзит�. 

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
      Бр. 11-3496/1         Министер, 
2 април 2004 година               Славко Петров, с.р. 
          Скопје 

___________ 
394. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА 
НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАН-
ЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИ-
ЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО 
ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИ-
НА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА 
ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА 
УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУ-
ВАЊЕ НА КЛАСИЧНА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА 
(АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП)  

ОД КАНАДА 
 
I. Во Наредбата за забрана на увоз во Република 

Македонија и транзит преку територијата на Република 
Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца 
за насад, семе за вештачко осеменување од живина, ме-
со од живина, производи од живина наменети за исхра-
на, земјоделска или индустриска употреба заради спре-
чување на внесување на Класична чума кај живината 

(Авијарна инфлуенца или птичји грип) од Канада 
(�Службен весник на РМ� бр. 17/2004) во насловот и во 
точката еден се брише зборот �транзит�. 

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
      Бр. 11-3496/1         Министер, 
2 април 2004 година               Славко Петров, с.р. 
           Скопје 

___________ 
395. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00 и 17/03), министерот за труд и соци-
јална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за 
рехабилитација на деца и младинци - Скопје, која ја до-
несе Управниот одбор на Јавната установа, на седница-
та одржана на ден 22.09.2003 година. 

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

  
   Бр.10-5509/3-03                               Министер, 
2 април 2004 година               Јован Манасијевски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
 

Во Образецот број 14 пропишан од Државната из-
борна комисија и објавен во �Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 19/2004, Државната изборна 
комисија утврди дека е направена грешка поради што 
ја дава следнава 

 
И С П Р А В К А 

 
Во Образецот број 14 став 18 наместо текстот: �Из-

бирачкиот одбор утврди дека во гласачката кутија се 
ставени______________________ гласачки ливчиња, од   

         (со број и зборови) 
кои ___________________ гласачки ливчиња се земени 
          (со број и зборови)    
од избирачите и не се ставени во гласачката кутија.�, 
треба да стои текстот: �Избирачкиот одбор утврди дека 
во гласачката кутија се ставени ____________________ 
                (со број и зборови)    
гласачки ливчиња, од кои неважечки гласачки ливчиња 
се__________________.� 
     (со број и зборови)    
 
      
      Бр. 07-164/2       Од Државната изборна 
6 април 2004 година   комисија 
         Скопје 
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396. 
Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала 

(�Сл. весник на РМ� бр. 21/98), Министерството за здравство објавува 
 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ  
ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2003 ДО 31.12.2003 ГОДИНА 
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     Бр. 15-2542/1          Министер за здравство, 
                       д-р Реџеп Сељмани, с.р. 30 март 2004 година 
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397. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН   
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Бојанчиште - 
Општина Конопиште. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

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

 
Бр. 09-2215/1                                    Директор, 

2 април 2004 година                  Бисера Јакимовска,с.р. 
           Скопје 
_______________________________________________ 

 
О Б Ј А В И 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец март 2004 година не може да изнесува помалку од 
утв дената на ниво на оддел и тоа:  р

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни активности 5.719 
02 Одгледување на шуми, користење 

на шуми и соодветни услужни ак-
тивности 7.814 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 7.575 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 6.529 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 9.391 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци    9.726 
16 Производство на тутунски производи 8.636 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.673 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.564 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 990 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 4.665 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.326 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 9.556 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 12.604 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 11.170 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 3.467 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали   9.580 

27 Производство на основни метали    9.566 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.691 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место  10.109 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 7.592 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 7.666 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 5.067 

33 Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 12.200 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 5.647 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 8.014 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 3.722 

37 Рециклажа 4.270 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 11.531 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 7.689 
45 Градежништво 5.708 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 9.710 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли   9.664 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употреба 
и за домаќинствата 6.130 

55 Хотели и ресторани 6.528 
60  Копнен сообраќај, цевоводен  

транспорт 6.302 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај  10.770 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 

    
10.374 
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64 Поштенски активности и телекому-
никации 

   
13.248 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови  15.423 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита  18.619 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување  22.860 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.575 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   8.174 

72 Компјутерски и сродни активности 9.093 
73 Истражување и развој 9.201 
74 Други деловни активности 8.244 

75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 
социјална заштита 8.533 

80 Образование 6.982 
85 Здравство и социјална работа 7.866 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.976 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 10.435 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 6.686 
93 Други услужни дејности 8.410 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
                                        Министер, 
     Јован Манасијевски, с.р. 

                 
  

  
  

  
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

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

Претплатата за 2004 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. 


