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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2655. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Зоран Војче Стојчевски од Скопје; 
2. Александар Лазо Арсов од Неготино; 
3. Александар Миле Велјаноски од Охрид; 
4. Зоран Мијалче Ангелов од с. Оризари. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
1. Александар Марјан Томовски од Скопје, во трае-

ње од 4 месеци; 
2. Филип Марјан Томовски од Скопје , во траење од 

4 месеци; 
3. Мире Пашо Илијев од с. Калиманци, во траење 

од 3 месеци; 
4. Заими Заим Шкензел од Тетово, во траење од 3 

месеци. 
 

III 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Нехат Дилавер Тафилоски од с. Лабуниште, во 

траење од 8 месеци; 
2. Ештреф Азби Имери од с. Чегране, во траење од 

6 месеци; 
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3. Кристијан Здраве Петров од Кавадарци, во трае-

ње од 6 месеци; 
4. Љупчо Мирослав Башиќ од Битола, во траење од 

6 месеци; 
5. Милица Тодор Ристова од с. Тремник, во траење 

од 6 месеци; 
6. Тимко Стефан Скендерски од Берово, во траење 

од 3 месеци. 
 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
           Број 07-895               Претседател 
28 октомври 2008 година    на Република Македонија, 
             Скопје              Бранко Црвенковски, с.р. 

_______________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2656. 

Врз основа на член 15, став 1 од Законот за буџети-
те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/05 и 4/08) и член 27-а, став 3 од Деловникот за рабо-
та на Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 
9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 26/07, 30/07, 58/07, 
105/07, 116/07, 157/07, 29/08 и 86/08) Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.10.2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕ-
ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
За стратешки приоритети во 2009 година се утврду-

ваат: 
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- зголемување на економскиот раст и конкурентно-
ста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, 
пораст на животниот стандард и квалитет на живеење; 

- интеграција во НАТО и ЕУ; 
- продолжување на борбата против криминалот и 

корупцијата и ефикасно спроведување на правото; 
- одржување добри меѓуетнички основи и соживот 

врз принципите на меѓусебна толеранција и почит и 
подеднакво спроведување на законот како и довршува-
ње на имплементацијата на Охридскиот рамковен до-
говор; 

- инвестирање во образованието како најсигурен 
пат за создавање силни индивидуи и силна држава. 

Приоритетите од став 1 на овој член имаат подедна-
кво значење. 

 
Член 2 

За остварување на стратешките приоритети од член 
1, став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните прио-
ритетни цели: 

- подобрување на деловната клима; 
- зголемување на странските и домашните инвести-

ции; 
- подобрување на активните политики за вработува-

ње и отворање нови работни места; 
- зголемена конкурентност на корпоративниот се-

ктор; 
- безбедно, сигурно и квалитетно снабдување на по-

трошувачите со енергија, искористување на обновливи 
извори на енергија и зголемување на енергетската ефи-
касност; 

- продолжување на политиката за рамномерен реги-
онален развој; 

- развој на земјоделството и поддршка на руралниот 
развој; 

- зголемување на нивото на јавните инвестиции во 
функција на економскиот развој и зголемување на кон-
курентноста на земјата; 

- јакнење на јавното приватно партнерство; 
- натамошен развој на информатичкото општество; 
- подобрување на условите на граѓаните за квалите-

тен и здрав живот, со вложување во здравството, обра-
зованието, културата и животната средина; 

- трансформација на АРМ и Министерството за од-
брана согласно Долгорочниот план за развој на одбра-
ната на Република Македонија 2009-2018 година; 

- промоција на културниот идентитет во функција 
на препознатливост на Република Македонија во меѓу-
народни рамки, заштита на културното наследство и 
развој на туризмот; 

- подобрување на квалитетот на образованието во 
согласност со барањата на пазарот на трудот и економ-
ските потреби; 

- јакнење на независноста на судската власт, несе-
лективно спроведување на правото и заокружување на 
реформите во обвинителството; 

- продолжување на борбата против корупцијата и 
организираниот криминал; 

- либерализација на визниот режим; 
- довршување на спроведувањето на Охридскиот 

рамковен договор и јакнење на меѓуетничката доверба; 
- јакнење на административниот капацитет за пла-

нирање и развивање политики; 
- зголемување на транспарентноста и одговорноста 

на администрацијата особено во процесот на донесува-
ње на одлуки и поттикнување на активното учество на 
граѓанскиот сектор; 

- целосно вклучување на потенцијалот на граѓан-
скиот сектор и сите релевантни фактори во процесот на 
пристапување; 

- поттикнување и поддршка на граѓански и деловни 
иницијативи за имплементација на проекти поврзани 
со Европската Унија и нивно членство во ЕУ организа-
циите; 

- интензивирање на процесот на децентрализација; 
- јакнење на системот за напредување во кариерата 

заснован на заслуги во државната служба и градење на 
ефикасна и професионална јавна администрација; 

- изградба на функционален систем за проценка на 
влијанието на регулативата; 

- зајакнување на капацитетот на инспекциските ор-
гани; 

- унапредување на квалитетот на јавните услуги; 
- јакнење на административните капацитети за пре-

говори со ЕУ и користење на претпристапните фондо-
ви на ЕУ; 

- усогласување на законодавството со законодав-
ството на ЕУ и буџетска алокација на ресурси за ЕУ 
активностите; 

- подобрување на механизмите и системите неоп-
ходни за исполнување на функциите кои произлегуваат 
од ЕУ интеграцијата; 

- вмрежување со институциите на Европската Унија 
и градење на партнерство со заедничко остварување на 
приоритетите. 

 
Член 3 

Средствата потребни за финансирање на страте-
шките приоритети од член 1 на оваа одлука ќе се пред-
видат во Фискалната стратегија за периодот 2009-2011 
година. 

 
Член 4 

Во рамките на буџетскиот процес за 2009 година 
министерствата и другите органи на државната управа 
ги дефинираат програмите за остварување на страте-
шките приоритети и приоритетни цели од член 1 и 2 од 
оваа одлука, а средствата за нивно финансирање ќе ги 
вклучат во максималните износи на расходи за секој 
буџетски корисник одделно, утврдени со буџетскиот 
циркулар за 2009 година. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 19-4089/1                 Заменик на претседателот 
21 октомври 2008 година       на Владата на Република 
              Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
2657. 

Врз основа на член 20 и 27-а од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.10.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН 

ИМОТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за давање на користење недвижен 

имот бр. 23-2458/1 од 23 февруари 1999 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/99), во насловот зборовите: „недвижен имот“ се за-
менуваат со зборовите: „недвижна ствар“. 

 
Член 2 

Во членот 1 зборот „Заводот“ се заменува со зборот 
„Агенцијата“, а зборот „Биро“ се заменува со зборот 
„Центар“. 

 
Член 3 

Членот 2 се брише. 
 

Член 4 
Во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 

на оваа одлука, Центарот за стручно оспособување и 
преквалификација - Струга, да го ослободи претходно 
определениот простор и да ја врати на користење нед-
вижната ствар на Агенцијата за вработување на Репуб-
лика Македонија - Центар за вработување Струга. 

 
Член 5 

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

 
        Бр. 19-4385/1              Заменик на претседателот  
21 октомври 2008 година       на Владата на Република 

       Скопје                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2658. 
Врз основа член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
18/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.10.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНТЕР-РЕСОРСКО ТЕЛО ЗА 
СЛЕДЕЊЕ НА ДИНАМИКАТА НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА РЕФОРМАТА ЗА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛ-
НИОТ  ДАНОК  ОД  ДОХОД И НА ПРИДОНЕСИТЕ  

НА ПЛАТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Интер-ресорско тело за 

следење на динамиката на спроведување на реформата 
за наплата на персоналниот данок од доход и на придо-
несите на плати. 

 
Член 2 

Со Интер-ресорското тело за следење на динами-
ката на спроведување на реформата за наплата на пер-
соналниот данок од доход и на придонесите на плати 
ќе раководи претставник од Министерството за фи-
нансии. 

 
Член 3 

Интер-ресорското тело за следење на динамиката 
на спроведување на реформата за наплата на персонал-
ниот данок од доход и на придонесите на плати е со-
ставено од претставници на: 

- Кабинет на заменик-претседателот на Владата на 
Република Македонија за економски прашања; 

- Министерството за труд и социјална политика; 
- Министерството за здравство; 
- Управа за јавни приходи; 
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Македонија; 
- Фонд за здравствено осигурување на Македо-

нија; 
- Агенција за вработување на Република Македо-

нија. 
 

Член 4 
Интер-ресорското тело се формира заради следење 

на реализирањето на предвидените активности и ос-
тварувањето на зададените рокови во Акцискиот план 
за спроведување на активностите поврзани со инте-
грирана наплата на придонесите и персоналниот да-
нок од доход, следење на динамиката на спроведува-
ње на реформата за наплата на персоналниот данок на 
доход и на придонесите на плати и поддршка на рабо-
тата на Комитетот за спроведување на реформата за 
наплата на персоналниот данок на доход и на придо-
несите на плати. 
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Член 5 
Интер-ресорското тело за следење на динамиката 

на спроведување на реформата за наплата на персонал-
ниот данок од доход и на придонесите на плати ќе до-
несе деловник за својата работа. 

 
Член 6 

За својата работа Интер-ресорското тело ќе ја ин-
формира Владата на Република Македонија, најмалку 
еднаш месечно. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-5102/1                   Заменик на претседателот 

21 октомври 2008 година       на Владата на Република 
              Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
2659. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 18/08 и 82/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.10.2008 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ИНТЕР - 
РЕСОРСКОТО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ДИНАМИКА-
ТА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМАТА ЗА НАП-
ЛАТА НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК ОД ДОХОД И  

НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ПЛАТИ 
 
1. За раководител и членови на Интер - ресорското 

тело за следење на динамиката на спроведување на ре-
формата за наплата на персоналниот данок од доход и 
на придонесите на плати се определуваат: 

а) за раководител: 
- Анета Димовска - Министерство за финансии 
б) за членови: 
- Наташа Стојмановска - Кабинет на заменик - прет-

седателот на Владата на Република Македонија за еко-
номски прашања;  

- Ирена Ристеска - Министерство за труд и социјал-
на политика;  

- Ана Петровска - Министерство за здравство;  
- Елена Петрова - Управа за јавни приходи;  
- Божана Ристеска - Фонд на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија;  
- Костадин Стојанов - Фонд на пензиското и инва-

лидското осигурување на Македонија;  
- Ромела Поповиќ - Фонд за здравствено осигурува-

ње на Македонија;  

- Љубица Димитровска - Фонд за здравствено оси-
гурување на Македонија;  

- Лидија Тешиќ - Агенција за вработување на Ре-
публика Македонија;  

- Гоце Милошевски - Агенција за вработување на 
Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
        Бр. 19-5102/2               Заменик на претседателот  
21 октомври 2008 година        на Владата на Република 

      Скопје                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

2660. 
Врз основа на член 14 став 12 од Законот за оружје-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/05, 47/06, 42/07 и 86/08), министерот за внатрешни 
работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТ-
РЕБА, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО, 
НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНО-
ТО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ, 
КАКО И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧ-
КОТО ЗНАЕЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА 
ОРУЖЈЕТО И ПОЗНАВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ  

ЗА ОРУЖЈЕ 
 

Член 1 
Вo Правилникот за Програмата за оспособување за 

правилна употреба, чување и одржување на оружјето, 
начинот на спроведување на практичното оспособува-
ње за ракување со оружје, како и начинот на спроведу-
вањето на стручниот испит за проверка на техничкото 
знаење за правилна употреба на оружјето и познавање-
то на прописите за оружје („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.83/05), членoт 7 се брише. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 13.1-74363/1                          Министер 

21 октомври 2008 година         за внатрешни работи, 
       Скопје                   м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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2661. 
Врз основа на член 14 став 9 од Законот за оружјето 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 
47/06, 42/07 и 86/08), министерот за внатрешни работи, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИ-
НИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ УС-
ЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБЈЕ-
КТИТЕ ЗА ПРАКТИЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА  
РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА 

 
Член 1 

Вo Правилникот за минималните технички и без-
бедносни услови што треба да ги исполнуваат обје-
ктите за практично оспособување за ракување со 
оружје на правните лица („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 83/05), во членot 7 алинеја 3 се 
менува и гласи: 

„- да имаат отворено или затворено стрелиште, за 
кое овластеното правно лице има добиено одобрение за 
основање.“ 

Во алинејата 4, зборот „по“ се брише. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 13.1-74364/1                          Министер 

21 октомври 2008 година         за внатрешни работи, 
       Скопје                   м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

2662. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Руската Федерација за услови на заемни 
патувања на државјаните на Република Македонија и 
на Руската Федерација, склучена во Скопје на 19 јуни 
2008 година, ратификувана со Закон за ратификација 
на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 
и Владата на Руската Федерација за услови на заемни 
патувања на државјаните на Република Македонија и 
на Руската Федерација („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 119/08), влегува во сила на 31 октом-
ври 2008 година. 

 
20 октомври 2008 година               Министер, 

       Скопје    м-р Антонио Милошоски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2663. 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за платен 
промет („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 113/2007 и 22/08), министерот за финансии, до-
несе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОИ ЈА ЗАДОЛЖУВААТ ТРЕ-
ЗОРСКАТА СМЕТКА, ОДНОСНО СМЕТКАТА НА 
ДОЛЖНИКОТ КОЈА  СЕ НАОЃА ВО РАМКИТЕ  

НА ТРЕЗОРСКАТА  СМЕТКА 
 

I. Општи одредби 
 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на извр-

шување на налозите за извршување изготвени од носи-
телот на платен промет - Народна банка на Република 
Македонија (во натамошниот текст: НБРМ) по основ 
на решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат 
трезорската сметка, односно сметката на должникот 
која се наоѓа во рамките на трезорската сметка. 

2. НБРМ изготвените налози за извршување врз ос-
нова на решенијата за присилна наплата ги доставува 
во писмена или електронска форма до Трезорот при 
Министерството за финансии (во натамошниот текст: 
Трезорот) за нивно извршување од сметките на долж-
никот - Буџетот на Република Македонија, Буџетот на 
општините или буџетските корисници и единки корис-
ници на средства од буџетите. 

3. Задолжителни елементи на налозите за извршу-
вање се следните: 

- број и датум на налози за извршување; 
- број, датум и носител на решение за присилна 

наплата; 
- назив и сметка на должник; 
- назив и сметка на налогопримач; 
- повикување на број на задолжување-број, датум и 

носител на извршна исправа; 
- повикување на број на извршување-број на реше-

ние за присилна наплата; 
- поединечни износи по секој налог за извршување 

и вкупен износ и 
- цел на дознака-сметка и назив на доверител и ос-

нов на поединечните налози за извршување. 
4. Ако налозите за извршување не ги содржат по-

требните елементи наведени во точка 3 алинеја 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 и 8 од ова упатство или овие елементи се по-
грешно внесени со што се доведува во прашање нивно-
то правилно извршување, веднаш се известува НБРМ 
за утврдените грешки и недостатоци во електронска 
форма, телефонски или по писмен пат.  
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II. Евиденција на примени и извршени налози  
за извршување 

 
5. Трезорот води евиденција на примени и изврше-

ни налози за извршување која содржи: 
- број и датум на прием на налозите за извршување; 
- вкупен износ на налозите за извршување; 
- назив и сметка на должник; 
- назив и сметка на доверител; 
- назив и сметка на извршителот, односно назив на 

органот носител на решението за присилна наплата; 
- датум на целосно извршување на налози за извр-

шување; 
- датум на делумно извршување на налози за извр-

шување; 
- датум на одлагање, запирање и застанување со из-

вршување на решението за присилна наплата; 
- датум на блокада на сметката на должникот; 
- број, датум и носител на извршна исправа. 
 

III. Извршување на налозите од сметките на Буџетот 
на Република Македонија 

 
6. Извршувањето на налозите кои гласат на сметки-

те на Буџетот на Република Македонија, се извршуваат 
од ставката 464-Разни трансфери, потставка 464910-
Плаќање по судски решенија. 

7. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на буџетските корисници и 
сметките на буџетот на фондовите ги извршува од рас-
положливите средства на истите. 

8. Доколку за извршување на налозите од точката 7 
од ова упатство нема средства или нема доволно распо-
ложливи средства, налозите се извршуваат од сметките 
на буџетот од самофинансирачки активности. 

9. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на буџетот од самофинансирачки активности на 
буџетските корисници ги извршува од истите. 

10. Доколку за извршување на налозите од точката 
9 од ова упатство нема средства или нема доволно 
расположливи средства на сметките на буџетот од са-
мофинансирачки активности, налозите се извршуваат 
од сметките на основниот буџет на буџетските корис-
ници. 

11. Доколку за извршување на налозите од точките 
7, 8, 9 и 10 нема доволно расположливи средства, Ми-
нистерството за финансии согласно со закон, во рам-
ки на сметките на основниот буџет или самофинанси-
рачки активности, во висина на потребниот износ вр-
ши пренамена од другите ставки каде има располож-
ливи средства во рамки на буџетот на буџетскиот ко-
рисник, освен од ставките во рамки на категоријата 
40-Плати наемнини и надоместоци, на потставката 
464910 и одобрува финансиски план, заради извршу-
вање на налозите. 

12. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на единките корисници ги 
извршува од истите. 

13. Доколку за извршување на налозите од точка 12 
од ова упатство нема средства или нема доволно распо-
ложливи средства, налозите се извршуваат од сметките 
од самофинансирачки активности на единките корис-
ници. 

14. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на буџетот на самофинансирачки активности на 
единките корисници ги извршува од истите. 

15. Доколку за извршување на налозите од точка-
та 14 од ова упатство нема средства или нема довол-
но расположливи средства на сметките на буџетот 
од самофинансирачки активности, налозите се извр-
шуваат од сметките на основниот буџет на единките 
корисници. 

16. Доколку за извршување на налозите од точ-
ките 12, 13, 14 и 15 нема доволно расположливи 
средства, Министерството за финансии согласно со 
закон, во рамки на сметките на основниот буџет 
или самофинансирачки активности, врши измена на 
планот во висина на потребниот износ од другите 
ставки каде има одобрен план, освен од ставките во 
рамки на категоријата 40-Плати наемнини и надо-
местоци, со која планот од останатите ставки се 
пренесува на потставката 464910, заради извршува-
ње на налозите. 

17. Во случај на целосен или делумен недостиг 
на средства за извршување на налозите за извршува-
ње од точка 7 до точка 16 од ова упатство, Трезорот 
налозите ги извршува во висина на расположливите 
средства на сметките на должникот, а за преостана-
тиот дел ги блокира плаќањата на должникот (освен 
плаќањата за плати и надоместоци) и сите сметки на 
должникот (освен сметките на буџетот на донации, 
сметките на буџетот на заеми, преодните сметки, де-
позитните сметки и уплатните сметки, кои се сметки 
нерасположливи за извршување), до потполно извр-
шување на налозите. 

18. Доколку во налозите за извршување е наведена 
сметка од точка 17 од ова упатство која е нерасполож-
лива за извршување, налозите се извршуваат од сме-
тките расположливи за извршување, и тоа првенствено 
од сметките на буџетот од самофинансирачки активно-
сти согласно одредбите на ова упатство. 

 
IV. Извршување на налози од сметки на буџетот  

на општини 
 
19. Извршување на налозите кои гласат на сметките 

на буџетот на општините, се извршуваат од сите распо-
ложливи средства на истите, од сите ставки, освен од 
ставките во рамки на категоријата 40-Плати, наемнини 
и надоместоци. 
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20. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на општината ги извршува од 
расположливите средства на истите. 

21. Трезорот примените налози кои гласат на сме-
тките на основниот буџет на единките корисници ги 
извршува од расположливите средства на истите во 
рамките на одобрениот план. 

22. Доколку за извршување на налозите од точка 
21 од ова упатство нема средства или нема доволно 
расположливи средства, налозите се извршуваат од 
сметките на единките корисници од самофинансирач-
ки активности во рамки на одобрениот план. 

23. Трезорот примените налози кои гласат на 
сметките на буџетот од самофинансирачки активно-
сти на единките корисници ги извршува од распо-
ложливите средства од истите во рамките на одобре-
ниот план. 

24. Доколку за извршување на налозите од точка 23 
од ова упатство нема средства или нема доволно распо-
ложливи средства, налозите се извршуваат од сметките 
на основниот буџет на единките корисници во рамки 
на одобрениот план. 

25. Во случај на целосен или делумен недостиг 
на средства за извршување на налозите за извршу-
вање од точка 20 до точка 24 од ова упатство, Тре-
зорот налозите ги извршува во висина на располож-
ливите средства на сметките на должникот, а за 
преостанатиот дел ги блокира плаќањата на долж-
никот (освен плаќањата за плати и надоместоци) и 
сите сметки на должникот (освен сметките на буџе-
тот на донации, сметките на буџетот на приходи од 
дотации, сметките на буџетот на заеми, сметките за 
самопридонес на општините, преодните сметки, де-
позитните сметки и уплатните сметки, кои се сме-
тки нерасположливи за извршување), до потполно 
извршување на налозите. 

26. Доколку во налозите за извршување е наведена 
сметка од точка 25 од ова упатство која е нерасполож-
лива за извршување, налозите се извршуваат од сме-
тките расположливи за извршување, и тоа првенствено 
од сметките на буџетот од самофинансирачки активно-
сти согласно одредбите на ова упатство. 

 
V. Известување за извршувањето 

 
27. Трезорот ја известува НБРМ за извршувањето 

на налозите електронски или писмено. 
 

VI. Ограничување на извршувањето 
 
28. Трезорот примените налози за кои е утврдено 

ограничување на извршувањето преку дозволен месе-
чен износ на трошење на буџетските корисници и 

единките корисници, ги извршува од средствата на 
должникот на сметките расположливи за извршување 
на налози за извршување кои ќе преостанат над дозво-
лениот месечен износ за трошење. 

29. Приходите кои ќе се остварат на сметките 
расположливи за извршување последниот работен 
ден од месецот, ќе се резервираат во висина на доз-
волениот месечен износ за трошење за наредниот 
месец. 

30. Доколку првиот работен ден по истекот на месе-
цот на сметките на буџетските корисници и единките 
корисници за кои е утврдено ограничување на извршу-
вањето преку дозволен месечен износ за трошење нема 
доволно средства во висина на износот утврден како 
дозволен месечен износ за трошење, на корисниците ќе 
им се овозможи трошење на средства до висина на доз-
волениот месечен износ. 

 
VII. Одлагање на извршувањето 

 
31. Доколку Трезорот прими од НБРМ известување 

за одлагање на извршувањето на налози за извршување 
од НБРМ, во електронска или писмена форма, истите 
ги повлекува од извршување, до временскиот рок наве-
ден во известувањето. 

 
VIII. Запирање со извршувањето 

 
32. Доколку Трезорот прими од НБРМ известување 

за запирање на извршувањето на налози за извршување 
од НБРМ, во електронска или писмена форма, ќе го за-
пре извршувањето на налозите за извршување и истите 
ќе ги повлече од извршување. 

 
IX. Застанување со 

извршување 
 
33. Доколку Трезорот прими од НБРМ известување 

за застанување на извршувањето на налози за извршу-
вање од НБРМ, во електронска или писмена форма, ќе 
застане со извршувањето на налозите за извршување и 
истите ќе ги повлече од извршување. 

 
X. Завршна одредба 

 
34. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
  Бр. 08-39460/1                                

15 октомври 2008 година                   Министер, 
       Скопје                 д-р Трајко Славески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
2664. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Калапетровци - 
Општина Штип. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5 - 
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Калапетровци, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
       Бр. 09-15420/1  
27 октомври 2008 година               Директор,  
            Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2665. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Никоман - Општи-
на Штип. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5 - 
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Никоман, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
        Бр. 09-15421/1  
27 октомври 2008 година          Директор,  
              Скопје                Љупчо Георгиевски, с.р. 

2666. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Црешнево - Оп-
штина Чашка. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5 - 
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Црешнево, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
        Бр. 09-15422/1  
27 октомври 2008 година           Директор,  
              Скопје                Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2667. 
Врз основа на член 68 од Законот за Народната банка 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06), член 184 од Законот за банките („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 67/07), член 57-а 
став 2 и член 57-б став 2 од Законот за девизно 
работење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/2008) и точка 12 од 
Правилникот за определување на составот на Коми-
сијата за одлучување по прекршок и Комисијата за 
посредување, Комисијата за одлучување по прекршок 
на Народната банка на Република Македонија, по 
претходно одобрение од гувернерот на Народната бан-
ка на Република Македонија, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА  

ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК 
 
1. Во Деловникот за работа на Комисијата за одлу-

чување по прекршок („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/2008) се вршат следните изменува-
ња и дополнувања: 
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- Во член 3 по зборот „банките“ се става запирка 
и се додаваат зборовите: „Законот за девизно рабо-
тење“. 

- Во член 4 став 1 по зборот „прекршоците“ сврзни-
кот „и“ се заменува со запирка, а запирката по зборот 
„банките“ се брише и се додаваат зборовите: „и Зако-
нот за девизно работење“. 

- Во член 4 став 2 по зборот „прекршоци“ сврзни-
кот „и“ се заменува со запирка, а точката по зборот: 
„банките“ се брише и се додаваат зборовите: „и Зако-
нот за девизно работење“. 

- Во член 17 став 2 зборот „обвинетиот“ се замену-
ва со зборовите: „сторителот на прекршокот“. 

2. Овој деловник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
      Бр. 6804  

24 октомври 2008 година 
       Скопје 
 
   Одобрил   

         Гувернер,                      Претседател, 
м-р Петар Гошев, с.р.            Вера Димитриеска, с.р. 

_____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2668. 
Врз основа на член 19 алинеја 7, а во врска со член 

22 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 24 од Правил-
никот за начин и услови за регулирање на цени за еле-
ктрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 95/04 и 
134/07) Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29 
октомври 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА КОЈА ШТО РЕГУЛИРАНИОТ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА АД 
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ЈА 
ОБЕЗБЕДУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТАРИФНИТЕ 
ПОТРОШУВАЧИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01  НОЕМВРИ  

ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА 
 
1. Цената на електричната енергија која АД 

ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, како  регу-
лиран производител на електрична енергија ја обезбе-
дува за потребите на тарифните потрошувачи, за пери-
одот од 01 ноември до 31 декември 2008 година, изне-
сува 2,1890 ден/kWh. 

2. Цената на произведена електрична енергија од 
АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, за пер-
иодот од 01 ноември до 31 декември 2008 година, изне-
сува 1,7867 ден/kWh. 

3. Цената од точка 1 на оваа Одлука, ги покрива 
трошоците за набавка на електрична енергија од други 
производители и/или трговци на електрична енергија 
во износ од 512.984.010 денари, како и трошоците за  
надоместокот за услугата пренос на електрична енерги-
ја по цена од 0,2186 ден/kWh. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 ноември 2008 година. 

 
    Бр. 02-1798/1                     

 29 октомври 2008 година                   Претседател,                 
         Скопје            Славе Ивановски, с.р. 

__________ 
2669. 

Врз основа на член 19 алинеја 7, а во врска со член 
22 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 24 од Правил-
никот за начин и услови за регулирање на цени за еле-
ктрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 95/04 и 
134/07) Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29 
октомври 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНА НА УСЛУГАТА 
ЗА ПРЕНОС, УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА 
ПРЕНОС И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД МЕПСО-СКОПЈЕ  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ  

2008 ГОДИНА 
 
1. Цената на услугата за пренос, управување со 

системот за пренос и организирање на пазарот на 
електрична енергија на операторот на електропре-
носниот систем на Македонија, акционерско друш-
тво за пренос на електрична енергија и управување 
со електроенергетскиот систем, во државна сопстве-
ност АД МЕПСО – Скопје, за периодот од 01 ноем-
ври до 31 декември 2008 година, се утврдува да из-
несува  0,2186 ден/kWh. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 ноември 2008 година. 

 
         Бр. 02-1799/1                     
29 октомври 2008 година                   Претседател, 
              Скопје               Славе Ивановски, с.р. 
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2670. 
Врз основа на член 19 алинеја 7, а во врска со член 

22 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 24 од Правил-
никот за начин и услови за регулирање на цени за еле-
ктрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 95/04 и 
134/07) Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29 
октомври 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ДИСТ-
РИБУЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТ-
РИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 2008 ГОДИНА И ПРОСЕЧ-
НА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО КОЈА 
ЕВН МАКЕДОНИЈА ЌЕ ГИ СНАБДУВА ТАРИФ-
НИТЕ ПОТРОШУВАЧИ НА МАЛО ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД 1 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА 

 
1. Се одобрува регулираниот максимален приход на 

вршителот на дејностите дистрибуција и управување 
со системот за дистрибуција и снабдување со електрич-
на енергија на тарифни потрошувачи на мало ЕВН 
Македонија за 2008 година да изнесува 5.076.079.102 
денари. 

2. Цената за вршење на дејностите наведени во 
точка 1 од оваа Одлука се утврдува да изнесува 
0,9466 ден/kWh за испорачани 5.373.927.241 kWh 
електрична енергија на тарифните потрошувачи на 
мало. 

3. Просечната продажна цена на електричната енер-
гија по која ЕВН Македонија ги снабдува тарифните 
потрошувачи на мало за периодот од 1 ноември до 31 
декември 2008 година, се утврдува да изнесува 3,4436 
денари за киловат час електрична енергија. 

4. Во согласност со просечната продажна цена на 
електрична енергија утврдена во точка 3 на оваа Од-
лука, тарифните ставови за продажба на електрична 
енергија и моќност утврдени со Одлуката за одобру-
вање на тарифните ставови за снабдување со елект-
рична енергија и моќност на тарифните потрошувачи 
приклучени на дистрибутивната мрежа („Службен 
весник на РМ“ бр.30/07) се зголемуваат за 13,61% и 
изнесуваат: 

Тарифни ставови за потрошувачи на висок напон: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* припаѓаат потрошувачи на кои заклучно со 

31.12.2005 година надоместокот за испорачана еле-
ктрична енергија им се пресметуваше во согласност со 
член 1 од Тарифни ставови за испорака на електрична 
енергија („Службен весник на РМ“ бр. 42/03), а од 
01.01.2006 година се снабдуваат со електрична енерги-
ја и моќност од  АД ЕСМ.   

 
Тарифни ставови за потрошувачи на низок напон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) основен придонес за пресметковната моќност. 

Во согласност со Тарифниот систем за продажба на 
електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 
47/89 и 24/99) основниот придонес за пресметковна 
моќност на корисниците од категоријата на потрошу-
вачи „домаќинства“ и категоријата „останата потро-
шувачка II-тарифен степен“ учествува во вкупната 
вредност на електричната енергија од 25 %, а се 
пресметува на таков начин што вредноста на превзе-
мената активна енергија (kWh) се зголемува за 
33,33% за секој корисник.  

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 ноември 2008 година. 

 
  Бр. 02-1800/1                                                                                    

29 октомври 2008 година          Претседател, 
        Скопје                             Славе Ивановски, с.р. 
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