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1132. Одлука за именување членови на Ко

мисијата за помилување на претседа
телот на Република Македонија 

1133. Одлука за распишување на референдум
1134. Одлука за закуп на станбен простор 
1135. Одлука за замена на недвижен имо

и за пренесување на право на корис
тење на недвижен имот 

1136. Одлука за одобрување на Годишнат
сметка и Извештајот за работењето з
2003 година на АД �Електростопанст
во на Македонија� во државна сопст
веност - Скопје 

А

 
1132. 
Врз основа на член 12  од Одлуката за орга

и делокруг на работа на Кабинетот на претс
на Република Македонија, донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИС
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛО

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I 

 За членови на Комисијата за помилување
тседателот на Република Македонија се имену

- проф.д-р Аднан Јашари, пратеник во Со
на Република Македонија, и 

- Абдулаким Салиу, заменик на јавниот о
на Република Македонија. 

 
II 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на д
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Р
Македонија�. 

 
            Бр. 07-288                              Претседател
1 септември 2004 година       на Република Мак

        Скопје                       Бранко Црвенков
С О Д Р Ж И Н

 Стр. 
1137. Одлука за одобрување на Одлуката 

за распоред на нето добивка на АД 
�Електростопанство на Македонија� 
во државна сопственост - Скопје 3 

1138. Програма за изменување на Програ-
мата за развој на спорт и млади за 
2004 година 3 

 Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец август 
2004 година 3 

 Објава за движењето на цените на 
мало во Република Македонија за ме-
сец август 2004 година 4 
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1133. 

низација 
едателот  

Врз основа на член 73 став 3 од Уставот на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3 септември 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ИЈАТА 
Т НА 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ 
 

Член 1 
(1) Се распишува задолжителен законодавен рефе-

рендум на предлог на 180.454 избирачи.  на пре-
ваат: (2) На референдумот граѓаните ќе се изјаснат за 

прашањето: бранието 
�Дали сте за територијалната организација на ло-

калната самоуправа (општините и градот Скопје) 
утврдена со Законoт за територијалната поделба на 
Република Македонија и определување на подрачјата 
на единиците на локалната самоуправа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 49/96) и Зако-
нот за градот Скопје (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 49/96)?� 

бвинител 

онесува-
епублика 

 
�за�                                                            �против�  

Член 2 едонија, 
Референдумот ќе се одржи на 7 ноември 2004 година. ски, с.р. 
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Член 3 
Референдумот ќе се спроведе на начин и по по-

стапка утврдени со Законот за референдум и граѓан-
ска ницијатива.  и 

Член 4 
Референдумот ќе го спроведе Државната изборна 

комисија.  
Член 5 

   Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавува-
ње во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   Бр. 07-3553/1                           Претседател 
3 септември  2004 година  на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
1134. 
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 15, став 4 
од Законот  за правата на претседателот на Република 
Македонија и неговото семејство по престанување на 
функцијата  (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 46/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30.08.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАКУП НА СТАНБЕН ПРОСТОР  
Член 1 

Се зема под закуп станбен простор-наместена куќа 
во Скопје, ул. �Ленинова� бр. 4-б, која се состои од су-
терен, приземје и кат во вкупна површина од 415 м2 и 
дворно место, за потребите на семејството на г. Борис 
Трајковски, претседател на Република Македонија на 
кој у престанала функцијата поради смрт. м 

Член 2 
Договорот за закуп со сопственикот на објектот од 

член 1 на оваа одлука да го склучи Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија. 
Договорот за закуп да се склучи за период од 6 

(шест) месеци, со можност за продолжување на негова-
та важност, но најдолго за период од три години од де-
нот на предавањето на градежното неизградено земји-
ште на семејството на г. Трајковски.   

Член 3 
Трошоците за закупнина за изнајмената недвиж-

ност, во износ од 1.800 ЕВРА месечно во денарска про-
тиввредност пресметана по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија на денот на плаќањето 
и за тековно одржување на недвижноста, паѓаат на то-
вар на Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија.   

Член 4 
  Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
      Бр. 23-2970/3                      Претседател на Владата 
30 август 2004 година            на Република Македонија, 

       Скопје                                   Хари Костов, с.р. 
___________ 

1135. 
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 4 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.08.2004 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ И ЗА  

ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши замена на недвижен имот - 
објект во сопственост на Република Македонија корис-
ник Министерството за одбрана, приземје со габаритна 
површина од 906 м2 и се пренесува право на користење 
на дел од земјиште под објект во површина од 906 м2 и 
дел од неплодно земјиште со површина од 4.000 м2, од 
вкупната површина од 14.007 м2 на КП бр. 315/2, еви-
дентирано во Поседовен лист бр. 2138 за КО Оризари - 
Скопје, за станови во сопственост на Друштвото за 
производство, трговија и услуги �ЕУРО АКТИВА� 
ДОО експорт-импорт Скопје и тоа: 

1. Стан во Скопје, бр. 7, на ул. �Вера Јоциќ� бр. 7, 
во станбен објект П+3+П, стан бр. 10 на прв кат, со по-
вршина од 61,55 м2, изграден врз основа на одобрение 
за градба бр. 16-2485/3 од 16.10.2003 година. 

2. Стан во Скопје, бр. 10, на ул. �Водњанска� бр. 28, 
во изградба, кат 3, влез 1, со површина од 65 м2, лоци-
ран на КП 868, запишан во Имотен лист бр. 736 КО 
Центар 2 и 

3. Стан во Скопје, бр. 16, на ул. �Венјамин Мачуков-
ски� бр. 2, влез 2, кат 4, со површина од 46 м2, изграден 
врз основа на одобрение за градба бр. 1502175/3 од 
16.12.2002 година издаден од Министерството за транс-
порт и врски - Подрачна единица Кисела Вода - Скопје. 
Вкупната површина на становите од став 1 на овој 

чле  изнесува 172,55 мн
 

2. 
Член 2 

Договорот за замена на правото на сопственост на 
недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучи 
министерот за одбрана. 
Замената на недвижностите да се изврши врз осно-

ва на утврдената вредност на недвижниот имот на Ре-
публика Македонија од Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија од 178.603,39 ЕУР и вредноста на станови-
те опишани во член 1 на оваа одлука, во вредност од 
178.603,00 ЕУР.  

Член 3 
Правото на користење на становите на кои врз осно-

ва на оваа одлука, а по пат на замена, Република Маке-
донија ќе стекне право на сопственост, се дава на Мини-
стерството за одбрана за решавање на станбени праша-
ња на воените лица и цивилните лица во служба на Ар-
мијата на Република Македонија, во согласност со Зако-
нот за служба во Армијата на Република Македонија. 
Распределбата на становите од став 1 на овој член 

ќе ја врши Министерството за одбрана. 
 

Член 4 
Друштвото за производство, трговија и услуги �ЕУ-

РО АКТИВА� ДОО експорт-импорт - Скопје, да извр-
ши преуредување, односно адаптација на становите во 
согласност со Предлог-проектот изработен од Мини-
стерството за одбрана.  

Член 5 
Примопредавањето на недвижностите од член 1 на 

оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за од-
брана и ДПТУ �ЕУРО АКТИВА� ДОО - Скопје. 

 
Член 6 

Замената на недвижниот имот од член 1 на оваа од-
лука не може да се изврши и да се пренесе правото на 
сопственост на објектот во државна сопственост, до-
колку ДПТУ �ЕУРО АКТИВА� ДОО експорт-импорт - 
Скопје, не ги заврши становите и не ги предаде на Ми-
нистерството за одбрана до 31.12.2004 година, по 
принципот �клуч на рака�. 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
Бр. 23-3136/1                      Претседател на Владата 

30 август 2004 година            на Република Македонија, 
      Скопје                                  Хари Костов, с.р. 

___________ 
1136. 
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), а во врска со члено-
вите 383 и 416 од Законот за трговските друштва 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 28/04),   
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30.08.2004 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА  СМЕТКА И 
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2003 ГОДИНА 
НА АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА� 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ  
1. Владата на Република Македонија ги одобрува Го-

дишната сметка и Извештајот за работењето за 2003 годи-
на на АД �Електростопанство на Македонија� во државна 
сопственост - Скопје, УО бр. 02-1330/33/3 од 26.02.2004 
година и УО бр. 02-3848/1 од 31.05.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
       Бр. 23-2537/1                       Претседател на Владата 
30 август 2004 година           на Република Македонија, 

    Скопје                                    Хари Костов, с.р. 
___________ 

1137. 
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), а во врска со чле-
новите 383 и 416 од Законот за трговските друштва 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 28/04),   
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30.08.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕД 
НА НЕТО ДОБИВКА НА АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНС-
ТВО НА МАКЕДОНИЈА� ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-

НОСТ - СКОПЈЕ  
1. Владата на Република Македонија ја одобрува 

Одлуката за распоред на нето добивка на АД �Електро-
стопанство на Македонија� во државна сопственост - 
Скопје, УО бр. 02-1330/33/3.1 од 26.02.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
       Бр. 23-2537/2                       Претседател на Владата 
30 август 2004 година           на Република Македонија, 

    Скопје                                    Хари Костов, с.р. 
___________ 

1138. 
Врз основа на член 38 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2004 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
85/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.08.2004 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 

НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2004 ГОДИНА  
Во Програмата за развој на спорт и млади за 2004 

година (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 4/04) во делот Програма за спорт, раздел 16101, 
програма - 12 спорт во точка 1. Расходи за меѓународ-
ни спортски натпревари, потставка 427121, табелата се 
менува и гласи: 

реден 
број опис износ 

1. Меѓународни програми на на-
ционални спортски федерации 14.100.000.00 

2. Традиционални спортски ме-
ѓународни натпревари 2.000.000.00 

3. 

Европски и Светски првенства 
(учество и организација-наци-
онални спортски федерации и 
спортски клубови на меѓуна-
родни натпревари) 

2.500.000.00 

4. Активности поврзани со 
Олимпијадата Атина 2004 4.900.000.00 

5. Надомест за категоризирани 
спортисти и тренери 7.500.000.00 

6. 

Планирана резерва (издавачка 
дејност и трошоци за канцела-
рија за документација и ин-
формирање за Олимпијада - 
Атина 2004) 

1.500.000.00 

7. 

Патни трошоци за учество на 
сениорска А репрезентација на 
Европски и Светски првенства 
(ракометна федерација и фуд-
балска федерација на РМ) 

8.000.000.00 

8. 
Организација на Охридски ма-
ратон 2004 - Пливачка федера-
ција 

500.000.00 

 ВКУПНО: 41.000.000.00 
 
Во точка 3. Средства за Трансфери до спортски 

клубови, потставка 442114, табелата се менува и гласи: 
 

реден 
број опис износ 

1. Прав група-екипни спортови 5.000.000.00 
2. Втора група - индивидуални 

спортови 3.750.000.00 

3. Трета група - индивидуални 
спортови 3.750.000.00 

4. 

Патни трошоци за учество на 
сениорска А репрезентација 
на Европски и Светски пр-
венства (одбојкарска федера-
ција и кошаркарска федера-
ција на РМ) 

1.000.000.00 

5. 
Организација на Европско 
првенство на кајак на диви 
води - Кајакарска федерација 
на диви води 

1.000.000.00 

 ВКУПНО: 14.500.000.00 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 23-2956/1                      Претседател на Владата  

30 август 2004 година            на Република Македонија, 
      Скопје                                  Хари Костов, с.р. 

_______________________________________________ 
 

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 август 2004 година не може да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа:  
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Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни активности 6.257 
02 Одгледување на шуми, користење на 

шуми и соодветни услужни активности 6.984 
05 Улов на риба, дејност на мрести-

лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 6.113 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 0 

11 Вадење на сурова нафта и природен гас 
и услужни активности во производство-
то на нафта и гас, освен истражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8.929 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 10.020 
16 Производство на тутунски производи 8.427 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.369 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.600 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 1.873 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 5.537 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.819 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 9.123 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 12.639 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 14.021 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 4.291 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 10.500 

27 Производство на основни метали   8.724 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.767 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место   8.838 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 9.021 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 8.028 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 5.008 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 11.397 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 5.126 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 7.996 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 5.537 

37 Рециклажа 4.292 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 10.928 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода   7.779 

45 Градежништво 6.269 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 8.971 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 9.456 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употреба 
и за домаќинствата 6.048 

55 Хотели и ресторани 6.737 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6.239 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 10.997 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции    9.895 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 12.737 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 15.571 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 19.434 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување 24.094 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.782 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   6.973 

72 Компјутерски и сродни активности 9.005 
73 Истражување и развој 8.871 
74 Други деловни активности 7.742 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 8.806 
80 Образование 7.510 
85 Здравство и социјална работа 7.769 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.658 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување  10.419 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 7.019 
93 Други услужни дејности 8.066 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0   

                                                        Министер, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

___________ 
 

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од 
добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93 и 11/01), Државниот завод за статистика го 
утв дува и објавува р

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2004 ГОДИНА  
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-август 2004 година во однос на 
про ечните цени на мало во 2003 година изнесува 0,6%. с 

                                          Директор, 
               Катерина Костадинова Даскаловска, с.р. 
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Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
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