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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
392. 
Врз основа на член 30, став 1, алинеја 4 од Законот 

за трговија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 16/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.04.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Член 1 

На претпријатијата и други правни и физички лица 
кои вршат промет на нафтени деривати, се забранува 
да вршат промет на масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 
на бензинските станици за временскиот период од 15 
април до 15 октомври 2005 година. 

 
Член 2 

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

 
 Бр. 19-1391/1              Заменик на претседателот 

11 април 2005 година            на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија,  
                          Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
393. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.04.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ГРАДЕЖЕН ТЕХ-
НИЧКИ КАМЕН-ВАРОВНИК НА �ЕРСЕ-КОМЕРЦ� 
ДОО ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ  �ЧАЧКА�  

С. Г. БАЊИЦА-ГОСТИВАР 
 
1. На �ЕРСЕ-КОМЕРЦ� ДОО Гостивар се дава кон-

цесија за експлоатација на минералната суровина гра-
дежен технички камен - варовник на локалитетот �Чач-
ка� с. Г. Бањица со површина на простор на концесија 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

X 
КООРДИНАТА 

Y 
Т-1 4.626.000,00 7.490.000,00 
Т-2 4.626.750,00 7.490.700,00 
Т-3 4.627.000,00 7.490.600,00 
Т-4 4.626.000,00 7.490.600,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,50 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 

1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за 
концесија согласно Законот за минералните сурови-
ни. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместоците ќе се определи во Договорот за 
концесија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП �Ма-
кедонски шуми� треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено �ЕРСЕ-КОМЕРЦ� ДОО Гости-
вар, треба да изврши пошумување на соодветна повр-
шина која ќе ја определи ЈП �Македонски шуми�. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
       Бр. 19-1196/1                  Заменик на претседателот 
11 април 2005 година            на Владата на Република     
           Скопје                                    Македонија, 
                                          Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
394. 
Врз основа на член 8 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/02) и член 93 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.04.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН 
ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ-МЕРМЕР ОД ЛЕЖИ- 
ШТЕТО НА  ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВЕПРЧАНИ 

ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ 
 
1. Се дава согласност за целосен пренос на конце-

сијата за експлоатација на минералната суровина-мер-
мер од лежиштето на локалитетот кај с. Вепрчани, оп-
штина Витолиште доделена со Одлука на Владата на 
Република Македонија бр. 23-3677/1 од 23.07.2002 го-
дина на д.п.т.у. �ЕВРО-ГРАНИТИ� експорт-импорт, 
Тајиб и Сабахудин ДОО с. Желино, Желино, од д.п.т.у. 
�ЕВРО-ГРАНИТИ� експорт-импорт, Тајиб и Сабаху-
дин ДОО с. Желино, Желино на д.р.п.у. �ЕУРО-СИ-
ВЕЦ� експорт-импорт ДОО Скопје. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се прене-
сува на д.р.п.у. �ЕУРО-СИВЕЦ� експорт-импорт ДОО 
Скопје под истите услови под кои и е доделена со Од-
лука на Владата на Република Македонија бр. 23-
3677/1 од 23.07.2002 година на д.п.т.у. �ЕВРО-ГРАНИ-
ТИ� експорт-импорт, Тајиб и Сабахудин ДОО с. Жели-
но, Желино, освен во однос критериумите и висината 
за определување на надоместокот за концесии за врше-
ње детални геолошки истражувања и експлоатација на 
минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа на 
Одлуката за определување на критериумите и висина 
на надоместокот за концесии за вршење детални геоло-
шки истражувања и експлоатација на минерални суро-
вини (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
22/03 и 51/03). 

3. Како почеток на користење на пренесената 
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета де-
нот на потпишување на Договорот за пренос на кон-
цесијата. 

4. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот од точка 3 од оваа одлука ќе го потпише мини-
стерот за економија. 

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

 
       Бр. 19-1197/1                  Заменик на претседателот 
11 април 2005 година            на Владата на Република     
           Скопје                                    Македонија, 
                                          Радмила Шекеринска, с.р. 
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395. 
Врз основа на член 12, став 1 од Законот за основа-

ње на јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 6/98 и 
98/00), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11.04.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДБА НА ОСНОВНАТА РА-
ДИОДИФУЗНА МРЕЖА НА ЈП МАКЕДОНСКА  
РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ ВО 2005 ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Програмата за развој и изградба на основната радиоди-
фузна мрежа на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје 
во 2005 година, бр. 02-235/8 од 16.03.2005 година, усвоена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие. 

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

 
       Бр. 19-888/1                    Заменик на претседателот 
11 април 2005 година            на Владата на Република  
           Скопје                                    Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
396. 
Врз основа на член 15 од Законот за основање на 

Агенција за странски инвестиции на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 37/04), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.04.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2005 ГОДИ-
НА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

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

ност на Програмата за работа  и Финансискиот план за 
2005 година на Агенцијата за странски инвестиции на 
Република Македонија бр. 02-29/2-3 од 24.03. и 
05.04.2005 година, донесени од оваа агенција. 

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

 
Бр. 19-1149/1                    Заменик на претседателот  

11 април 2005 година         на Владата на Република 
    Скопје                               Македонија, 
                          Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
397. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за таксата за 

привремен престој (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 19/96, 26/02 и 51/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.04.2005 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОПШТА ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА И ИН-
ФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 2005 годи-

на, раздел 10001-Министерството за економија, ставки: 
421, 425 и 426, предвидени се средства за изработка на 
Програма за општа туристичка пропаганда и информа-
тивна дејност на Република Македонија за 2005 годи-
на, во износ од 10.000.000,00 денари. 

Член 2 
Средствата од член 1 од оваа програма ќе се 

користат за: 
 

1. Членарина за светска туристич-
ка организација 2005 година 
Редовна годишна членарина со 
цел интензивирање на соработка 
со Светската туристичка органи-
зација во рамките на нејзините 
програмски активности. 

 
1.700.000,00 ден. 

 

2. Промотивни материјали 
Изработка на општ туристички 
водич, ЦД и друг промотивен 
материјал со цел претставување 
на туристичката понуда на Ре-
публика Македонија во сите 
нејзини сегменти. 

4.100.000,00 ден. 

3. Учество на саеми и други ма-
нифестации 
Саеми и манифестации со цел 
остварување на девизен прилив 
од странски туристи со презента-
ција на препознатлив туристички 
производ. 

 
1.500.000,00 ден. 

4. Соработка со странски туропе-
ратори и новинари 
Запознавање на 10 странски ту-
роператори и новинари со тури-
стичките потенцијали на Репуб-
лика Македонија 

 
   500.000,00 ден. 

5. Кампања 
Кампања со цел подигање на 
влијанието на јавната свест за 
значењето на туризмот во севкуп-
ниот економски развој. 

1.700.000,00 ден. 

6. Семинари и обуки 
Два семинари (обуки) со цел 
обезбедување едуциран кадар кој 
ќе придонесе за подобрување на 
квалитетот на туристичките ус-
луги во делот на туристичкиот 
менаџмент и маркетинг. 

   250.000,00 ден. 

7. Организирање на бизнис фо-
рум 
Бизнис форум од регионален ка-
рактер со цел зголемување на со-
работката меѓу сите инволвирани 
страни во областа на туризмот. 

  
  250.000,00 ден. 

ВКУПНО: 10.000.000,00 ден. 
 

Член 3 
Реализацијата на уплатите наведени во член 2 

точка 3 од оваа програма, се врши пред почетокот на 
саемите и манифестациите, а за саемски настапи во 
месец јануари уплатата се врши во претходната 
година. 

 
Член 4 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за економија, 
кое во рамките на предвидените средства може да  
врши соодветни поместувања на планираните 
износи. 

 
Член 5 

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

 
      Бр. 19-1202/1                   Заменик на претседателот 
11 април 2005 година            на Владата на Република  
          Скопје                                      Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 
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398. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 7 април 2005 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ  

ЗА СТОЧАРСТВО - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Јавната научна устано-
ва Институт за сточарство - Скопје, бр. 0201-12 од 11 
јануари 2005 година, со која за директор на Институтот 
е избран д-р Боне Палашевски, научен советник, досе-
гашен директор на Институтот. 

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

 
 Бр. 33-83/4                         Претседател на Владата  

7 април 2005 година               на Република Македонија, 
   Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
399. 
Врз основа на член 128 од Законот за водите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7 април 
2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР  
НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ 

 
1. Мирко Иванов се разрешува од функцијата дире-

ктор на Фондот за водите - Скопје, заклучно со 7 април 
2005 година, поради заминување на друга функција. 

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

 
Бр. 33-1329/2                      Претседател на Владата  

7 април 2005 година               на Република Македонија, 
   Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
400. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
април 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУМИЦА 
 
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Струмица се именува 
Мирјана Панајотова, советник во Јавното правобрани-
телство на Република Македонија за подрачјето на 
Струмица. 

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

 
Бр. 33-1369/1                      Претседател на Владата  

7 април 2005 година               на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

401. 
Врз основа на член 25 од Законот за високото обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 64/2000 и 49/2003) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7 април 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ  
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО  

ОБРАЗОВАНИЕ  
1. За членови на Одборот за акредитација на висо-

кото образование се именуваат: 
- д-р Николче Ацевски, доцент на Техничкиот фа-

култет во Битола, 
- д-р Борче Давитковски, професор на Правниот фа-

култет - Скопје, 
- д-р Александар Димовски, професор на Фарма-

цевтскиот факултет - Скопје, 
- д-р Аднан Јашари, професор на Универзитетот на 

Југоисточна Европа - Тетово. 
2. Со именувањето на новите членови на Одборот 

за акредитација на високото образование - Скопје на 
досегашните членови им престанува мандатот. 

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

 
Бр. 33-1223/2                       Претседател на Владата  

7 април 2005 година               на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
402. 
Врз основа на член 128 од Законот за водите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98 и 
19/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7 април 
2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ  

1. За вршител на должноста директор на Фондот за 
водите - Скопје се именува Снежана Мартулкова, дипл. 
градежен инженер, одговорен инженер во Фондот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 33-1370/1                      Претседател на Владата  

7 април 2005 година               на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
403. 
Врз основа на член 84 од Законот за високото обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 64/2000 и 49/2003) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7 април 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  
НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ И ФИНАНСИРАЊЕ  

НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
1. М-р Фатмир Бесими се разрешува од должноста 

член на Советот за развој и финансирање на високото 
образование, поради заминување на друга функција. 
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2. За член на Советот за развој и финансирање на 
високото образование се именува д-р Љутви Иштрефи, 
професор на Државниот универзитет во Тетово. 

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

 
Бр. 33-1365/2                      Претседател на Владата  

7 април 2005 година               на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
404. 
Врз основа на член 3-д од Законот за буџети    (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 3/94, 
71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03, 85/03 и 96/04), 
министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ 

 
Член 1 

 Во Правилникот за класификација на расходите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 85/04 
и 4/05), во поткатегоријата 48-Капитални расходи, ста-
вка 489-Капитални субвенции за претпријатија и нев-
ладини организации, по потставката 489110, се додава 
нова потставка која гласи: 

�489190 Капитални субвенции за други јавни нефи-
нансиски претпријатија�. 

  
Член 2 

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

 
 Бр. 07-8969/3                               Министер, 

11 април 2005 година           м-р Никола Поповски, с.р.               
Комисијата при разгледување на пријавите по јав-

ниот конкурс за исполнување на условите за одреден 
вид на работа од социјалната заштита утврдени соглас-
но со Законот за социјална заштита, врши бодирање и 
тоа за:  

      Скопје                     
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

405. 
Врз основа на член 89-и  од Законот за социјална 

заштита ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003 и 65/2004), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА  

НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката за доделување на средства на здруженија на граѓа-
ни за вршење на одредени работи од областа на соци-
јалната заштита.  

 
Член 2 

Доделувањето на средства на здруженија на граѓани 
од областа на социјалната заштита се врши преку објаву-
вање на јавен конкурс во два дневни весници кои се до-
стапни на целата територија на Република Македонија. 

 
Член 3 

Со пријавата на здружението на граѓани кое е запи-
шано во регистарот за здруженија на граѓани од обла-
ста на социјална заштита при Министерството за труд 
и социјална политика, покрај  наведените документи во 
јавниот конкурс, се приложуваат и податоци  за: 

1) Регистарски број и број на решение на здружени-
ето издадено од Министерството за труд и социјална 
политика; 

2) Полн назив и адреса на останатите субјекти со 
јасно дефинирани активности во текот на реализација-
та на проектот; 

3) Детален опис на активностите со конкретен рабо-
тен план за имплементација и период на реализација на 
проектот, со кои ќе се обезбеди реализација на предви-
дените цели, активности и услуги дефинирани во јав-
ниот конкурс; 

4) Детална финансиска структура на активностите 
во рамките на вкупните средства кои се  предвидени за 
реализација на проектот; 

5) Име, презиме и матичен број на лицата кои ќе 
бидат ангажирани во реализацијата на проектот, како и 
нивната квалификациона структура и нивното профе-
сионално искуство; 

6) Име, презиме и телефонски број на одговорното 
лице за реализација  на проектот; 

7) Информации за работното искуство во областа 
на социјалната заштита, согласно со барањата и потре-
бите од јавниот конкурс. 
Пријавата по јавниот конкурс се доставува во рокот  

утв ден во јавниот конкурс.  р
 

Член 4 
Комисијата за соработка со здруженија на граѓани  

ги разгледува само пријавите кои ги исполнуваат усло-
вите, согласно со Законот за социјална заштита и овој 
правилник. 

 
Член 5 

Пријавата од член 3 на овој правилник, се разгледу-
ва во присуство на сите членови на Комисијата. 
Мислењето кое го изготвува Комисијата се потпи-

шува од сите членови на Комисијата. 
 

Член 6 

-  соодветност на предлогот со барањата од јавниот 
конкурс од 1 до 10 бода; 

-  капацитетот на предлагачот, искуство во реализа-
ција на проекти од ист или сличен вид, соодветност на 
лицата кои ќе учествуваат во реализација на проектот по 
однос на образованието и работно искуство во областа 
на социјалната заштита, поставеност на систем на кон-
трола на квалитетот и раководењето од 20 до 30 бода; и  

- поврзаност на целите на проектот со предложените 
активности и резултати и јасно утврдени активности и пред-
логот на мерки за одржливост на проектот од 45 до 60 бода.  

 
Член 7 

Разгледувањето на пријавата, реализацијата на про-
ектот и утврдувањето на фактичката состојба, Комиси-
јата го врши врз основа на непосредно извршениот  
увид на здружението на граѓани, односно на субјектите 
кои се предложени за реализација на проектот. 

 
Член 8 

Договорот за меѓусебните права, обврски и одго-
ворности за реализација на доделените средства кој се 
склучува помеѓу Министерството за труд и социјална 
политика и здружението на граѓани согласно со Зако-
нот за социјална заштита, особено содржи: 

1) Краток опис на целта; 
2) Времетраење и датум на влегување во сила на 

договорот; 
3) Проект обврски на договорните страни; 
4) Начин на редовни извештаи за реализација на 

проектот; 
5) Осигурување и одговорност за направена штета; 
6) Износот на средствата кои ќе се обезбеди од Ми-

нистерството за труд и социјална политика;  
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7) Неповратни средства; 
8) Трошоци кои нема да бидат покриени; 
9) Начин на исплаќање на средствата; 
10) Ревизија и мониторинг; 
11) Раскинување; и 
1
 

2) Завршни одредби. 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".  

 
 Бр. 10-2414/1                             Министер,  

6 април 2005 година                Стевчо Јакимовски, с.р.  
     Скопје 
 
МИНИСТЕРСВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

406. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушна 

пловидба (�Службен лист на СФРЈ� бр. 45/86, 24/88, 
80/89 и 29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија е 
преземен како републички пропис, министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧ-
НА ПОДГОТОВКА, СТРУЧНА ОБУКА, ИСПИТИ, 
ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ 
КОЈ ВРШИ РАБОТИ НА МЕТЕОРОЛОШКО ОБЕЗ- 

БЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА 
 

Член 1 
Во Правилникот за стручна подготовка, стручна обу-

ка, испити, дозволи и овластувања на персоналот кој вр-
ши работи на метеоролошко обезбедување на воздушната 
пловидба (�Сл. лист на СФРЈ� број 36/89 и 50/90) кој сог-
ласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија е преземен како репуб-
лички пропис, членот 30 се менува и гласи:  

�Полагањето на испитот, односно посебниот испит, кан-
дидатот може да го повтори само уште еднаш и тоа во пери-
од не пократок од 3 месеци и не подолг од 12 месеци од да-
умот кога комисијата го оценила целокупниот испит.� т

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
ика Македонија�. л

 
       Бр. 10-1166                                 Министер, 
4 април 2005 година                        Џемали Мехази, с.р. 
          Скопје 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

407. 
Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 

2 од Законот за локалните избори (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 45/2004 - пречистен текст), 
Државната изборна комисија, на седницата одржана на 
13 април 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И НА ИЗБОРНАТА  

КОМИСИЈА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 
I. Во Одлуката за именување на претседатели, чле-

нови и нивни заменици на изборните комисии и на Из-
борната комисија на Градот Скопје (�Службен весник 
на РМ� бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 
15/2005) се врши следната измена: 

1. Драган Павлески од ВМРО-ДПМНЕ, се разрешу-
ва од функцијата член на Изборната комисија Долнени. 
За член на Изборната комисија Долнени, се имену-

ва Ахмед Хасановиќ од ВМРО-ДПМНЕ. 

Ахмед Хасановиќ од ВМРО-ДПМНЕ, се разрешува од 
функцијата заменик член на Изборната комисија Долнени. 
За заменик член на Изборната комисија Долнени, се 

именува Живко Гулески од ВМРО-ДПМНЕ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. 07-433/1                          Претседател 

13 април 2005 година   на Државната изборна комисија, 
    Скопје                        Стево Пендаровски, с.р. 

___________ 
408. 
Врз основа на членовите 10 став 6 и 16 став 1 точка 

2 од Законот за локалните избори (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 45/2004 - пречистен текст), 
Државната изборна комисија, на седницата одржана на 
6 април 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ИЗБОРНИТЕ КОМИСИИ И НА ИЗБОРНАТА  

КОМИСИЈА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ  
I. Во Одлуката за именување на претседатели, чле-

нови и нивни заменици на изборните комисии и на Из-
борната комисија на Градот Скопје (�Службен весник 
на РМ� бр. 4/2005, 6/2005, 8/2005, 11/2005, 13/2005 и 
15/2005) се врши следната измена: 

1. Рамадан Ибраими од ДУИ, се разрешува од 
функцијата член на Изборната комисија Липково, по 
негово барање. 
За член на Изборната комисија Липково, се имену-

ва Џемаил Адеми од ДУИ. 
2. Живко Гулески од ВМРО-ДПМНЕ, се разрешува од 

функцијата заменик член на Изборната комисија Долнени. 
За заменик член на Изборната комисија Долнени, се 

именува Ахмед Хасановиќ од ВМРО-ДПМНЕ. 
Славе Здравески од СДСМ, се разрешува од функ-

цијата член на Изборната комисија Долнени. 
За член на Изборната комисија Долнени, се имену-

ва Алил Џафероски од СДСМ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
Бр. 07-404/1                           Претседател 

6 април 2005 година     на Државната изборна комисија, 
    Скопје                        Стево Пендаровски, с.р. 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

409. 
Врз основа на член 68 од Законот за Народна банка на 

Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
3/2002, 51/2003, 85/2003 и 40/2004), а во врска со член 67-
а од Законот за хартии од вредност (�Службен весник на 
РМ� бр. 63/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002, 31/2003 и 
85/2003), Народна банка на Република Македонија во со-
работка со Министерство за финансии донесе  

 
П Р А В И Л А 

ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ТРГУВАЊЕ И ПО-
РАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИ СО ДРЖАВНИ 

ЗАПИСИ НА ПАЗАРИ ПРЕКУ ШАЛТЕР 
 

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член  1 
Со овие Правила се утврдува начинот и постапката 

за тргување и порамнување на трансакции со државни 
записи на пазари преку шалтер (Over The Counter-OTC 
Markets). 
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Член  5 Член  2 
Тргувањето со државни записи на пазарите преку 

шалтер се врши само со издадени државни записи.  
Кратенките употребени во овие Правила го имаат 

следното значење: 
Во работниот ден пред денот на достасување на др-

жавните записи, не се врши тргување со државни запи-
си на пазарите преку шалтер. 

 
НБРМ: е Народна банка на Република Македонија 
МИПС: е Македонски интербанкарски платен си-

стем  на НБРМ 
ЦДХВ:  е Централен депозитар на хартии од вред-

ност 

 
Член  6 

На пазарите преку шалтер, купувачот и продавачот 
се договараат за купопродажба на државни записи со 
непосреден контакт, преку телефон, електронска кому-
никација и други медиуми на комуникација.  

 
Поимите употребени во овие Правила го имаат 

следното значење: При непосредно договарање, купувачот и продава-
чот склучуваат договор за купопродажба.  

Пазари преку 
шалтер: 
 

се пазари на кои се склучуваат ку-
попродажни трансакции со држав-
ни записи надвор од Берзата и Па-
зарот на пари и краткорочни хар-
тии од вредност 
 

Државен за-
пис:  

е краткорочна хартија од вредност 
што ја издава Република Македо-
нија  
 

Цена:  
 

е куповна, односно продажна  цена 
на државните записи изразена за 
100 парични единици запис 
 

Систем на 
вкрстување: 

е електронски систем на НБРМ за 
вкрстување на пораки за пренос на 
сопственост на државни записи 
 

Посебна сме-
тка за порам-
нување: 

е сметка на учесникот во МИПС 
која служи за порамнување на 
трансакции со државни записи 
склучени на пазари преку шалтер 
 

Сметка на 
ЦДХВ во 
МИПС: 

е сметка на која ЦДХВ привремено 
префрла парични средства од сме-
тката на банката купувач/на купу-
вачот со цел нивен конечен пренос 
на сметката на банката продавач/на 
продавачот  
 

ISIN 
(International 
Securities 
Identification 
Number):  

e меѓународен код  за идентифика-
ција, што ЦДХВ им го доделува на 
хартиите од вредност издадени на 
финансиските пазари 
 
 

Испорака нас-
проти плаќа-
ње - Delivery 
Versus 
Payment 
(DVP): 

е принцип на порамнување кој 
обезбедува конечен пренос на 
сопственост на хартиите од вред-
ност со истовремен пренос на па-
рични средства 
 

Работен ден:  е ден на кој се извршуваат плаќања 
преку МИПС  

При телефонско договарање, купувачот и продава-
чот можат да го снимаат нивниот телефонски разговор, 
за што е потребно меѓусебно известување. 
Потврдите за договорените трансакции по телефон, 

електронска комуникација и други медиуми на кому-
никација се разменуваат веднаш, но најдоцна до започ-
нувањето на процесот на порамнување. Потврдите за 
договорените трансакции се разменуваат во писмена 
или електронска форма и имаат правна сила на договор 
за купопродажба.  

Член 7 
Кога купувачот и продавачот за првпат контактира-

ат за купопродажба на државни записи, разменуваат 
податоци потребни за меѓусебна идентификација (лица 
за контакт, телефонски број, факс, адреса и др.).  
За сите настанати промени од став 1 на овој член, 

потребно е меѓусебно известување. 
 

Член  8 
Купувачот и продавачот се договараат за сите су-

штински елементи на купопродажната трансакција:  
- тип на трансакција;  
- ISIN на државни записи;  
- номинален износ; 
- цена; 
- датум на склучување; 
- датум и време на порамнување; 
- сметки на хартии од вредност во ЦДХВ;  
- сметки во банки. 
Елементите наведени во претходниот став од овој 

член се составен дел на потврдите и договорот за купо-
продажба од член 6 на овие Правила. 

 
Член 9 

Договорната страна која располага со јавни инфор-
мации релевантни за формирање на цената на државни-
те записи (остварени движења на цените, остварен 
обем на тргување, котации на цените на денот на тргу-
вање и други информации), е должна  да ñ ги стави на 
располагање на другата договорна страна при догова-
рање на купопродажна трансакција. 

 
Член 10 

Минималниот износ на државни записи при договара-
ње на купопродажна трансакција изнесува 10.000 денари. 
Секое зголемување над минималниот износ ќе се врши со 
додавање на заокружени износи од 10.000 денари. 

 
II ТРГУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ЗАПИСИ  

НА ПАЗАРИ ПРЕКУ ШАЛТЕР   Член 11 Член 3 Цената на државните записи се договара со точност 
од четири децимали на 100 парични единици номинал-
на вредност. 

Под тргување со државни записи на пазари преку 
шалтер се подразбира купување и продажба на држав-
ни записи надвор од Берзата и Пазарот на пари и кра-
ткорочни хартии од вредност, каде што купопродажба-
та на државните записи се договара билатерално, поме-
ѓу купувачот и продавачот. 

000.36
*1

1*100 nks+
=CФормула за цена:  

 

 
 

  
Член  4  

Купувач, односно продавач на државни записи на 
пазарите преку шалтер е секое правно и физичко лице, 
резидент и нерезидент. 

C=цена 
ks=годишна каматна стапка (во %) 
n=достасување (број на денови) 
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III ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИ СО  
ДРЖАВНИ ЗАПИСИ НА ПАЗАРИ ПРЕКУ  

ШАЛТЕР 
 

Член 12 
Порамнување на трансакции со државни записи на 

пазари преку шалтер е конечен пренос на сопственост 
на хартии од вредност во ЦДХВ при истовремен пре-
нос на парични средства во МИПС, по принципот ис-
порака наспроти плаќање. 

 
Член 13 

Учесници во порамнувањето на трансакциите со 
државни записи се банките и Народна банка на Репуб-
лика Македонија, во улога на банка-купувач,  односно 
банка-продавач, кои доставуваат инструкции за порам-
нување на трансакции со државни записи во свое име и 
за своја сметка. 
Во случај кога купувачот, односно продавачот не е 

банка, сите суштински елементи од купопродажната 
трансакција наведени во член 8 од овие Правила ги до-
ставува до банката на пропишан образец. Банката од 
овој став се јавува во улога на банка на купувачот, од-
носно банка на продавачот и доставува инструкции за 
порамнување на трансакции со државни записи во свое 
име а за туѓа сметка. , 

 
Член 14 

Системи преку кои се извршува порамнувањето на 
трансакциите со државни записи се:  

- МИПС - обезбедува непречен тек на пораките за 
пренос на сопственост на државни записи и овозможу-
ва пренос на парични средства; 

- Систем на вкрстување - обезбедува вкрстување на 
примените пораки преку МИПС за пренос на сопстве-
ност на државни записи; 

- Систем на ЦДХВ - обезбедува пренос на сопстве-
ност на државни записи при истовремен пренос на па-
рични средства. 

 
Член 15 

Порамнувањето на трансакции со државни записи 
на пазарите преку шалтер се врши само со издадени 
државни записи. 
Во работниот ден пред денот на достасување на др-

жавните записи не се врши порамнување на трансак-
ции со државни записи на пазарите преку шалтер.  

 
Член 16 

Порамнувањето на трансакциите со државни запи-
си на пазарите преку шалтер може да се врши веднаш, 
но не подоцна од еден работен ден од денот на склучу-
вањ ансакцијата. е на тр  

Член 17 
Учесниците ги доставуваат инструкциите за порам-

нување во вид на стандардни електронски потпишани 
пораки за пренос на сопственост, односно за пренос на 
парични средства, согласно со правилата во Прилог 2 
на овие Правила.  
Учесниците ги доставуваат пораките од став 1 на овој 

член до МИПС и до Системот на вкрстување на денот на 
порамнување во периодот од 08:00 до 17:00 часот.   

Член 18 
За пренос на парични средства во врска со порам-

нување на трансакции со државни записи, учесниците 
отвораат посебна сметка за порамнување во МИПС. 
За пренос на сопственост во врска со порамнување на 

трансакции со државни записи, учесниците треба да бидат 
регистрирани во ЦДХВ во согласност со неговите правила. 

 
Член 19 

Во периодот од 08:00 до 17:00 часот посебните сметки 
во МИПС може да ги задолжува само ЦДХВ и НБРМ.  
Доколку по 17:00 часот има средства на оваа сме-

тка, НБРМ по автоматизам ги враќа на редовната сме-
тка на учесникот во МИПС. 

ЦДХВ и НБРМ вршат задолжување на посебната 
сметка на учесникот, согласно со Овластувањето за 
автоматско задолжување на сметката дадено од страна 
на учесникот на Образец бр. 4 од Правила на МИПС. 

 
Испраќање пораки за пренос на парични  
средства и сопственост на државни записи 

 
Член 20 

На денот на порамнување, учесниците испраќаат 
правилно пополнети пораки до МИПС и до Системот 
за вкрстување според шематскиот приказ во Прилог 1 
и правилата во Прилог 2 на овие Правила. 
При купување на државни записи, банката-купу-

вач/на купувачот испраќа порака за пренос на парични 
средства од редовната сметка на посебната сметка за 
порамнување во МИПС, чекор (1) и порака за пренос 
на сопственост на државни записи до Системот за вкр-
стување, чекор (2а). 
При продавање на државни записи, банката-прода-

вач/на продавачот испраќа порака за пренос на сопственост 
на државни записи до Системот за вкрстување, чекор (2б). 

 
Член 21 

Учесниците можат да ги откажат пораките за пре-
нос на сопственост на државни записи пред да настане 
нивно вкрстување и испраќање до ЦДХВ. 
Учесниците можат да побараат враќање на парич-

ните средства од посебната сметка на редовната сметка 
за порамнување во МИПС пред да настане вкрстување 
на пораките за пренос на сопственост на државни запи-
си и нивно испраќање до ЦДХВ. 

 
Вкрстување на пораки за пренос на сопственост  

на државни записи 
 

Член 22 
Системот на вкрстување врши контрола на елемен-

тите на пораките за пренос на сопственост од чекорите 
(2а) и (2б) и известува за настанати грешки. 
По извршената контрола, Системот на вкрстување 

ги споредува елементите на пораките за пренос на 
сопственост од чекорите (2а) и (2б), и доколку дојде до 
вкрстување на пораките, испраќа единствена порака за 
пренос на сопственост до ЦДХВ, чекор (3). 
Контролата и споредувањето на елементите на пора-

ките за пренос на сопственост од чекорите (2а) и (2б) се 
врши согласно со правилата во Прилог 2 на овие Правила. 

Член 23 
Доколку не дојде до вкрстување на пораките за пренос 

на сопственост од чекорите (2а) и (2б) до истекот на пери-
одот утврден во став 2 на член 17 на овие Правила, пора-
ките за пренос на сопственост се сметаат за неважечки. 
Во случај на настанати грешки од став 1 на член 22 

и неважечки пораки од став 1 на овој член, порамнува-
њето на трансакцијата останува нереализирано и без 
последици за НБРМ.  

 
Порамнување 

 
Член 24 

По приемот на единствената порака за пренос на 
сопственост од Системот за вкрстување, ЦДХВ ја утвр-
дува состојбата на сметката на државните записи на 
продавачот.  
По извршеното утврдување, ЦДХВ ја проверува по-

себната сметка на банката-купувач/на купувачот во 
МИПС, на која се префрлени парични средства за ку-
пување на државните записи. Доколку, на посебната 
сметка на банката- купувач/на купувачот во МИПС 
има доволно парични средства за порамнување, ЦДХВ 
врши пренос на паричните средства од посебната сме-
тка на банката- купувач/на купувачот во МИПС на сме-
тката на ЦДХВ во МИПС, чекор (4). 
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Прилог 1.  ЦДХВ ги пренесува паричните средства од сметка-
та на ЦДХВ во МИПС на редовната сметка на банката-
продавач/на продавачот, чекор (5). 

Шема на порамнување на трансакции со државни 
записи на пазари преку шалтер 

Истовремено, со пренесување на паричните средства, 
ЦДХВ врши пренос на сопственост на државните записи 
од сметката на продавачот на сметката на купувачот. 

 
 
 

Член 25  
Доколку условите за порамнување на трансакцијата 

од став 1 и 2 од член 24 не се исполнети, порамнување-
то останува нереализирано и без последици за ЦДХВ. 

 
 
 

  
Член 26  

За исходот од порамнувањето ЦДХВ ја известува 
НБРМ, чекор (6).  

 
 

НБРМ го доставува известувањето од ЦДХВ до 
учесниците преку Системот на вкрстување, без да ја 
контролира неговата содржина и формат, чекор (7). 

 
 
   Член 27  Прекинување на процесот на порамнување на 

трансакции со државни записи на пазари преку шалтер 
кај НБРМ и ЦДХВ може да настане поради: 

 
 
 - Прекин на електрично напојување;  - Нефункционирање на комуникациска опрема и 

сервери;  
 - Дејство на виша сила (vis major).  При настанување на кој било од горенаведените ри-

зици, процесот на порамнување на трансакции со др-
жавни записи на пазари преку шалтер привремено се 
прекинува. За датумот и времето на продолжување на 
процесот на порамнување на трансакции со државни 
записи на пазари преку шалтер, НБРМ и/или ЦДХВ до-
полнително ги известуваат банките. 

 
 
 
Прилог 2.  
Намена и формат на пораките MT 199 во Системот 

на вкрстување  
  
1. Вовед IV ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРАНСАКЦИИ СО  
 ДРЖАВНИ ЗАПИСИ НА ПАЗАРИ ПРЕКУ  
Системот на вкрстување, Учесниците и ЦДХВ во 

порамнувањето на трансакции со државни записи склу-
чени на пазарите преку шалтер разменуваат инструк-
ции во електронски облик со специјализирани пораки 
MT199.   

ШАЛТЕР 
 

Член 28 
Банките ја известуваат НБРМ за договорените 

трансакции во свое име и за своја сметка и за трансак-
циите кои ги порамнуваат во свое име, а за туѓа  сме-
тка, на пропишани обрасци, на дневна основа. 

Специјализираните пораки MT199 ја имаат истата 
презентација, намена, формат и содржина како и пора-
ката MT199 - Порака во слободен формат, која е детал-
но опишана во документот �Стандард за намената и 
форматот на пораките во МИПС�. 

 
Член 29 

НБРМ изготвува и објавува агрегирани податоци за 
склучените трансакции на пазарите преку шалтер. Во овој документ се опишани само инструкциите во 

пораките MT199 кои се праќаат од страна на Учесни-
ците и ЦДХВ до Системот на вкрстување и инструкци-
ите во пораките MT199 што ги испраќа Системот на 
вкрстување до Учесниците и ЦДХВ. Инструкциите кои 
се содржани во пораките MT199 Учесниците/ЦДХВ и 
Системот на вкрстување ги презентираат во поле :79: 
на пораката MT199.  

 
V ПОТКОМИТЕТ ЗА ПАЗАРИ ПРЕКУ ШАЛТЕР 
 

Член 30 
За воспоставување и развивање на добра пазарна 

практика, НБРМ формира Поткомитет за пазарите пре-
ку шалтер во рамки на Пазарниот комитет формиран 
од Министерството за финансии. Праќањето  соодветна порака MT199 претставува 

издавање соодветна наредба на Системот на вкрстува-
ње да изврши некоја операција, согласно со намената и 
содржината на пораката. 

Правата и одговорностите на Поткомитетот за паза-
рите преку шалтер се регулираат со Деловник за работа. 
Поткомитетот за пазарите преку шалтер донесува 

Кодекс за добро однесување на пазарите преку шалтер. 
Примањето на соодветната порака MT199 значи ин-

формирање на учесникот за некое дејствие на Систе-
мот на вкрстување и учесникот е должен да реагира 
согласно со намената и содржината на пораката.   

 
VI ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 31 

Презентацијата, намената, форматот и содржината 
на сите останати пораки коишто учесниците ги праќаат 
и ги примаат согласно со операциите на порамнување 
на трансакции со државни записи на пазари преку шал-
тер, се детално опишани во документот �Стандард за 
намената и форматот на пораките во МИПС�.  

За спроведување на овие Правила е одговорна НБРМ.  
Во спроведувањето на овие Правила НБРМ ќе се 

консултира и ќе соработува со Поткомитетот за паза-
рите преку шалтер.  

 
Член 32 

Овие Правила влегуваат во сила осум дена од денот 
на објавување во �Службен весник на РМ�.  

За извршување на операциите на порамнување на 
трансакции со државни записи на пазари преку шалтер, 
Системот на вкрстување го користи BIC кодот: 
NBRMMK2XDHV, ЦДХВ го користи BIC кодот: 
CDHVMK21DHV, а учесниците ги користат своите 
BIC кодови.  

 
        Бр. 20-7060                           Гувернер,  
12 април 2005 година               м-р Петар Гошев, с.р. 
            Скопје 
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2. Генерални правила 
 
2.1. Единствен клуч на порака MT199 во Систе-

мот за вкрстување 
 
Пораките MT199 коишто се праќаат од страна на 

учесниците и ЦДХВ до Системот на вкрстување и по-
раките MT199 коишто се праќаат од Системот на вкр-
стување до учесниците и ЦДХВ, се идентификуваат со 
следната комбинација на полиња која се нарекува 
единствен клуч на порака MT199: 

- BIC код на Учесник/ЦДХВ/Систем на вкрстување 
(дел од поле :79:) примач на пораката MT199 - 11 зна-
ци; 

- референца на трансакција (поле :20:) - 16 знаци; 
- датум на порамнување - (дел од поле :79:) - 6 зна-

ци. 
Датумот на порамнување мора секогаш да е една-

ков со тековниот работен ден во МИПС-от.  
Ако се испрати порака MT199 во Системот на 

вкрстување со единствен клуч кој веќе е употре-
бен во тековниот работен ден, тогаш истата пора-
ката MT199 ќе биде одбиена од Системот на вкр-
стување и нема да биде предмет на понатамошна 
обработка. 

 
2.2. Пополнување на поле :20: на пораките 

MT199 коишто ги генерира и ги праќа Системот на 
вкрстување 

 
Податокот во Поле :20: на пораките MT199 кои Си-

стемот за вкрстување ги праќа до Учесниците и ЦДХВ 
секогаш се генерира во следниот формат: 

   
Поле Име на поле Формат 
20 Референца на трансакција 1!a15x 

  
каде: 
1!a - означува тип на генерирана порака, а  
15x - означува реден број на генерирана порака. 
Типот на генерирана порака MT199 може да биде: 
S-означува дека порака MT199 содржи инструкции 

за порамнување или инструкции за известување за по-
рамнување; 

E- означува дека порака MT199 содржи инструкции 
за грешка; 

  
2.3. Општи напомени 
 
Поле :79: мора да го содржи следниот код 

/TEXTMESSAGE/ и  BIC на Учесникот/ЦДХВ/Систем 
на вкрстување кому се праќа пораката MT199. 
По внесувањето на секој елемент од инструкциите 

во пораката MT199 се внесува <CRLF>. 
Вредноста на номинален износ е целобројна вред-

ност и се прикажува без користење на знаци за делење  
цифри на групи. Вредноста на номинален износ мора 
да биде делива со 10.000. 
Вредноста на поединечната цена се прикажува со 

точност од четири децимали. 
Вредноста на вкупниот износ се прикажува со точ-

ност од 2 децимали применувајќи сметководствен 
стандард на заокружување. 
Вредноста на број на државни записи е целобројна 

вредност и се прикажува без користење на знаци за де-
лење  цифри на групи.  
Вредноста на бараниот износ по децималната за-

пирка може да биде �00�. или �50�. 
Децималната запирка за вредностите на поединечна 

цена, вкупен износ и баран износ е задолжителна и не 
смее да се користат други знаци за делење на групи  
цифри. 

Датумот на порамнување се прикажува по ISO 
стандард: YYMMDD. 

 
3. Порака MT199 за пренос на сопственост на др-

жавни записи  
(Учесник -> Систем на вкрстување) 
 
3.1. Намена на  порака за пренос на сопственост 

на државни записи 
  
Оваа порака ја користат учесниците во порамнува-

њето на државни записи за доставување инструкции за 
порамнување на трансакции со државни записи во свое 
име и за своја сметка и во свое име, а за туѓа сметка 
(Учесник-банка-купувач/на купувачот  во понатамош-
ниот текст : Учесник-купувач и Учесник-банка-прода-
вач/на продавачот во понатамошниот текст: Учесник-
продавач). 

 
3.2. Формат и елементи на инструкцијата за пре-

нос на сопственост на државни записи 
 
3.1.1. Учесник- купувач->Систем на вкрстување 
 

Статус Име на елемент Формат1 

З Ознака на испраќач на ин-
струкција 1!a 

З Сметка на купувач во 
ЦДХВ 10!n 

З ISIN код 12!c 
З Номинален износ 15d 
З Поединечна цена 15d 
З Вкупен износ 15d 
З Вид  трансакција 1!a 
З BIC код на Учесник-про-

давач 4!a2!a2!c[3!c] 

3 Сметка на продавач во 
ЦДХВ 10!n 

З Датум на порамнување 6!n 
З Сметка на купувачот во 

банка 15!n 
 
3.1.2. Учесник-продавач->Систем на вкрстување 
 

Статус Име на елемент Формат 

З Ознака на испраќач на ин-
струкција 1!a 

З Сметка на продавач во 
ЦДХВ 10!n 

З ISIN код 12!c 
З Номинален износ 15d 
З Поединечна цена 15d 
З Вкупен износ 15d 
З Вид на трансакција 1!a 
З BIC код на Учесник-купу-

вач 4!a2!a2!c[3!c] 

3 Сметка на купувач во 
ЦДХВ 10!n 

З Датум на порамнување 6!n 
 
3.2. Спецификација на елементите на инструк-

цијата за пренос на сопственост на државни записи 

                                                                 
1 Vo definiraweto na formatot na elementite se koristat 
standardnite simboli koi{to se koristat vo „Standardot 
za namena i formatot na porakite vo MIPS” 
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3.2.1. Учесник-купувач -> Систем на вкрстување 
 
ознака на испраќач на инструкција - содржи по-

даток за праќачот на инструкцијата. Задолжителна 
вредност на овој елемент е K.  
сметка на купувач во ЦДХВ - содржи  податок за 

сметката на хартии од вредност на купувачот во 
ЦДХВ. 

ISIN код - содржи податок за ISIN кодот на недо-
стасани државни записи. 
номинален износ - содржи податок за номинален 

износ на државни записи;  
поединечна цена - содржи податок за поединечна 

цена на државни записи; 
вкупен износ - содржи податок за вкупен износ на 

државни записи; 
Овој податок се пресметува според следната фор-

мула: 
вкупен износ = (номинален износ x поединечна це-

на) / 100 
вид трансакција - содржи податок за видот на 

трансакцијата.  Задолжителна вредност на овој елемент 
е D. 

BIC код на Учесник-продавач - содржи податок 
за BIC кодот на Учесникот-продавач;  
сметка на продавач во ЦДХВ- содржи  податок за 

сметката на хартии од вредност на продавачот во 
ЦДХВ; 
датум на порамнување - содржи податок за датум 

на порамнување. Податокот мора да биде тековниот 
работен ден во МИПС системот. 
сметка на купувач во банка - содржи податок за 

сметката на купувачот во банка за исплата на достаса-
ни државни записи; 

 
3.2.2. Учесник-продавач->Систем на вкрстување 
 
ознака на испраќач на инструкција - содржи по-

даток за испраќачот на инструкцијата. Задолжителна 
вредност на овој елемент е P.  
сметка на продавач во ЦДХВ- содржи  податок за 

сметката на хартии од вредност на продавачот во 
ЦДХВ; 

ISIN код - содржи податок за ISIN кодот на недо-
стасани државни записи. 
номинален износ - содржи податок за номинален 

износ на државни записи;  
поединечна цена - содржи податок за поединечна 

цена на државни записи; 
вкупен износ - содржи податок за вкупен износ на 

државни записи; 
Овој податок се пресметува според следната фор-

мула: 
вкупен износ = (номинален износ x поединечна це-

на) / 100 
вид трансакција - содржи податок за видот на 

трансакцијата.  Задолжителна вредност на овој податок 
е D; 

BIC код на Учесник-купувач - содржи податок за 
BIC кодот на Учесникот Купувач. 
сметка на купувач во ЦДХВ - содржи  податок за 

сметката на хартии од вредност на купувачот во 
ЦДХВ. 
датум на порамнување - содржи податок за датум 

на порамнување. Податокот мора да биде тековниот 
работен ден во МИПС системот. 

3.3. Критериуми за вкрстување на пораките 
MT199 за пренос на сопственост на државни записи  
Системот на вкрстување извршува вкрстување на 

инструкциите за пренос на сопственост на државни за-
писи пратени од Учесникот-купувач и Учесникот-про-
давач доколку постои совпаѓање на податоците презен-
тирани во следниве елементи на инструкциите за пре-
нос на сопственост на државни записи: 

ISIN код  
номинален износ  
поединечна цена  
вкупен износ  
вид  трансакција  
BIC код на Учесник Купувач / BIC код на Учесник 

Продавач 
сметка на купувач во ЦДХВ  
сметка на продавач во ЦДХВ  
датум на порамнување  
 
4. Порака МТ199 за порамнување на државни 

записи 
(Систем на вкрстување -> ЦДХВ) 
 
4.1. Намена на порака за порамнување на држав-

ни записи 
(Систем на вкрстување -> ЦДХВ) 
 
Оваа порака ја користи Системот на вкрстување за 

праќање на инструкции за порамнување на државни за-
писи до ЦДХВ. 

 
4.2. Формат и елементи на инструкција за по-

рамнување на државни записи (Систем на вкрсту-
вање -> ЦДХВ) 

 

Статус Име на елемент Формат 

З ISIN код 12!c 
З Број на државни записи 15d 
З Поединечна цена 15d 
З Вкупен износ 15d 
З Сметка на купувач во ЦДХВ 10!n 
З Сметка на продавач во ЦДХВ 10!n 
3 Код на Учесник-купувач во 

ЦДХВ 2!a 

3 Код на Учесник-продавач во 
ЦДХВ 2!a 

З Вид  трансакција 1!a 
З Датум на порамнување 6!n 
З Сметка на купувачот во банка 15!n 

 
4.3. Спецификација на елементите на инструк-

цијата за порамнување на државни записи (Систем 
на вкрстување -> ЦДХВ) 

 
ISIN код - содржи податок за ISIN кодот на недо-

стасани државни записи. 
број на државни записи - содржи податок за број 

на државни записи. Овој податок се пресметува според 
следната формула: 
број на државни записи = номинален износ / 10.000 
поединечна цена - содржи податок за поединечна 

цена на државни записи.  
вкупен износ - содржи податок за вкупен износ на 

државни записи. Овој податок се пресметува според 
следната формула: 
вкупен износ = (број на државни записи x поеди-

нечна цена x 10.000) / 100 
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сметка на купувач во ЦДХВ - содржи  податок за 
сметката на хартии од вредност на купувачот во 
ЦДХВ. 
сметка на продавач во ЦДХВ- содржи  податок за 

сметката на хартии од вредност на продавачот во ЦДХВ. 
код на Учесник-купувач во ЦДХВ - содржи податок 

за кодот на Учесникот-купувач регистриран во ЦДХВ. 
код на Учесник-продавач во ЦДХВ - содржи по-

даток за кодот на Учесникот-продавач регистриран во 
ЦДХВ. 
Вид трансакција - содржи податок за видот на транс-

акцијата.  Задолжителна вредност на овој податок е D. 
датум на порамнување - содржи податок за датум 

на порамнување. Податокот мора да биде тековниот 
работен ден во МИПС -от.  
сметка на купувач во банка - содржи податок за 

сметката на купувачот во банка за исплата на достаса-
ни државни записи. 

 
5. Порака МТ199 за известување на резултатот 

од порамнувањето на државни записи (ЦДХВ -> Си-
стем на вкрстување -> Учесници) 

 
5.1. Намена на порака за известување на резул-

татот од порамнувањето на државни записи (ЦДХВ 
-> Систем на вкрстување -> Учесници) 

 
Оваа порака ја користат ЦДХВ и Системот на вкр-

стување за праќање на инструкции за известување на 
Системот на вкрстување/Учесниците за резултатот на 
порамнувањето на државни записи.  
Системот на вкрстување не ја контролира валидно-

ста на податоците содржани во елементите �резултат 
на порамнување�и �детален опис на резултатот на по-
рамнување�, туку само им ги праќа овие податоци на 
Учесниците во порамнувањето на државни записи.  

 
5.2. Формат и елементи на инструкција за изве-

стување на резултатот од порамнувањето на држав-
ни записи  

(ЦДХВ -> Систем на вкрстување-> Учесници) 
 

Статус Име на елемент Формат 

З Поврзана референца 16x 
З Датум на порамнување 6!n 
З Резултат на порамнување 4!a 
З Детален опис на резултат на 

порамнување 35x 
 
5.3. Спецификација на елементи на инструкци-

јата за известување на резултатот од порамнување-
то на државни записи  

 
5.3.1. ЦДХВ -> Систем на вкрстување 
 
поврзана референца - содржи податок за референ-

ца на оригиналната порака MT199 (поле :20:) пратена 
од Системот за вкрстување до ЦДХВ. 
датум на порамнување - содржи податок за дату-

мот на порамнување; Податокот мора да биде тековни-
от работен ден во МИПС системот. 
резултат на порамнување - содржи податок за ре-

зултатот од порамнувањето на оригиналната порака 
MT199 (поле :20:) пратена од Системот на вкрстување 
до ЦДХВ. Овој елемент може да ги содржи само след-
ните кодови и тоа: 
код SETL - порамнувањето на државните записи е 

успешно завршено; 

код REJT - порамнувањето на државните записи е 
неуспешно завршено; 
детален опис на резултат од порамнување - содр-

жи детален опис на резултатот од порамнувањето на 
оригиналната порака MT199 (поле :20:) пратена од Си-
стемот за вкрстување до ЦДХВ. Во случај кога елемен-
тот �резултат од порамнување� содржи код REJT еле-
ментот  �детален опис на резултат од порамнување� со-
држи детален опис на првоидентификувана грешка.   

5.3.2. Систем на вкрстување -> Учесници 
 
поврзана референца - содржи податок за референ-

ца на оригиналната порака MT199 (поле :20:) пратена 
од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-продавач) 
до Системот на вкрстување. 
датум на порамнување- содржи податок за дату-

мот на порамнување; податокот мора да биде тековни-
от работен ден во МИПС -от. 
резултат од порамнување - содржи податок за ре-

зултатот од порамнувањето на оригиналната порака 
MT199 (поле :20:) пратена од Учесниците (Учесник-ку-
пувач/Учесник-продавач) до Системот на вкрстување. 
Овој елемент може да ги содржи само следните кодови 
и тоа: 
код SETL - порамнувањето на државните записи е 

успешно завршено. 
код REJT - порамнувањето на државните записи е 

неуспешно завршено; 
детален опис на резултат од порамнување - со-

држи детален опис на резултатот од порамнувањето 
на оригиналната порака MT199 (поле :20:) пратена 
од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-прода-
вач) до Системот на вкрстување. Во случај кога еле-
ментот �резултат од порамнување� содржи код 
REJT, елементот  �детален опис на резултат од по-
рамнување� содржи детален опис на првоидентифи-
кувана грешка.   

 
6. Порака МТ199 за грешка во инструкциите  
(Систем на вкрстување -> Учесници/ЦДХВ) 
 
6.1. Намена на пораката МТ199 за грешка во ин-

струкциите  
(Систем на вкрстување -> Учесници/ЦДХВ) 
 
Оваа порака ја користи Системот на вкрстување за 

автоматско праќање  грешка во инструкциите што ги пра-
ќаат Учесниците и ЦДХВ до Системот на вкрстување. 

 
6.2. Формат и елементи на инструкција за гре-

шка  
(Систем на вкрстување-> Учесници/ЦДХВ) 
 

Статус Име на елемент Фор-
мат 

З Поврзана референца 16x 
З Датум на порамнување 6!n 
З Грешка во инструкција 4!a 
З Детален опис на грешка во ин-

струкција 35x 
 
6.3. Спецификација на елементи на инструкција 

за грешка 
(Систем на вкрстување-> Учесници/ЦДХВ) 
 
поврзана рефренца - содржи податок за референца 

на оригиналната порака MT199 (поле :20:) испратена 
од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-продавач 
или ЦДХВ) до Системот на вкрстување; 
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датум на порамнување - содржи податок за дату-
мот на порамнување;  
Податокот мора да биде тековниот работен ден во 

МИПС-от. 
грешка во инструкција - содржи податок за 

грешка во елементите на инструкцијата содржани 
во оригиналната порака MT199 (поле :20:) пратена 
од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-прода-
вач или ЦДХВ) до Системот на вкрстување. Овој 
елемент може да го содржи само следниот код и 
тоа: 
код ERRC - грешка во елементите на инструкцијата. 
детален опис на грешка во инструкција - содр-

жи детален опис на грешка во елементите на ин-
струкцијата содржани на оригиналната порака 
MT199 (поле :20:) пратена од Учесниците (Учесник-
купувач/Учесник-продавач или ЦДХВ) до Системот 
на вкрстување. Елементот  �детален опис на грешка 
во инструкција� содржи детален опис на првоиден-
тификувана грешка.   

 
7. Порака МТ199 Барања 
(Учесници -> Систем на вкрстување) 
 
7.1. Намена на пораката МТ199 Барања  
(Учесници -> Систем на вкрстување) 
 
Оваа порака ја користат Учесниците во Системот 

на вкрстување заради: 
- барање за повлекување инструкција за пренос на 

сопственост на државни записи; 
- барање за пренос на средства од посебна сметка 

на редовна сметка на Учесникот;  
Барањата за повлекување инструкција за пренос на 

сопственост на државни записи се извршуваат само ако 
во моментот на приемот на барањето од Учесникот ба-
раната инструкција (поврзана референца) не е вкрсте-
на. Во спротивно, барањето се одбива и не е предмет 
на понатамошна обработка. 
Барањата за пренос на средства од посебна сметка 

на редовна сметка на Учесникот се извршуваат само 
ако во моментот на приемот на барањата од Учесникот 
Системот на вкрстување нема пратено пораки MT199 
за порамнување на државни записи кон ЦДХВ кои се 
однесуваат на Учесникот-праќач на барањето. Во спро-
тивно, барањата се одбиваат и не се предмет на поната-
мошна обработка. 
Барањата во Системот на вкрстување се извршуваат 

промтно и не можат да бидат повлечени.     
 
7.2. Формат и елементи на инструкција за барање  
(Учесници -> Систем на вкрстување) 
 
7.2.1. Формат и елементи на инструкција за ба-

рање за повлекување на инструкција за пренос на 
сопственост на државни записи  

(Учесници -> Систем на вкрстување) 
 

Статус Име на елемент Формат 

З Поврзана референца 16x 
З Датум на порамнување 6!n 
3 Тип на барање 4!a 

 
7.2.2. Формат и елементи на инструкција за ба-

рање пренос на расположливи средства од посебна 
на редовна сметка на Учесник (Учесници -> Систем 
на вкрстување) 

Статус Име на елемент Формат 

З Датум на порамнување 6!n 
3 Тип на барање 4!a 
З Баран износ 15d 
З Посебна сметка во МИПС 15!n 
3 Редовна сметка во МИПС 15!n 

 
7.3. Спецификација на елементи на инструкција 

за барање  
(Учесници -> Систем на вкрстување) 
7.3.1. Спецификација на елементи елементи на 

инструкција за барање  повлекување на инструкци-
ја за пренос на сопственост на државни записи 
(Учесници -> Систем на вкрстување) 

 
поврзана референца - содржи податок за референ-

ца на оригиналната порака MT199 (поле :20:) пратена 
од Учесниците (Учесник-купувач/Учесник-продавач) 
до Системот на вкрстување; 
датум на порамнување - содржи податок за дату-

мот на порамнување; Податокот мора да биде тековни-
от работен ден во МИПС -от. 
тип на барање - содржи податок за типот на бара-

њето. Овој елемент може да го содржи само следниот 
код и тоа: 
код CANC - барање за повлекување  инструкција. 
 
7.3.2. Спецификација на елементи на инструкци-

ја за барање пренос на расположливи средства од 
посебна на редовна сметка на Учесник (Учесници -> 
Систем на вкрстување) 

 
датум на порамнување - содржи податок за дату-

мот на порамнување. Податокот мора да биде тековни-
от работен ден во МИПС системот; 
тип на барање - содржи податок за типот на бара-

њето. Овој елемент може да го содржи само следниот 
код и тоа: 
код RETN - барање за пренос на средства. 
баран износ - содржи податок за бараниот износ на 

средства кои треба да се префрлат од посебна сметка 
на редовна сметка на Учесникот; 
посебна сметка во МИПС - содржи податок за по-

себна сметка на Учесникот во МИПС;  
редовна сметка во МИПС - содржи податок за ре-

довна сметка на Учесникот во МИПС. 
_______________________________________________ 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
15. 
Врз основа на член 56, став 1, точка 3, а во врска со 

член 69, став 1 од Законот за здравствено осигурување 
(�Службен весник на РМ� бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002 и 31/2003), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 24.03.2005 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА 
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќање на здрав-
ствените услуги во примарната стоматолошка заштита 
(�Службен весник на РМ� бр. 80/2004) во член 9 се до-
дава нов став 3 кој гласи: 
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�Износот на надоместокот од став 2 на овој член во 
преодниот период се намалува за износот на вкалкули-
раната плата и надоместоците за плата за секој аси-
стент кој недостасува во стоматолошкиот тим. 
Ставот 3 станува став 4.� 
 

Член 2 
После членот 9 се додава нов член 9а, кој гласи: 
�На забните техничари кои основале приватна забо-

техничка лабораторија, во првите три месеци од поче-
токот на закупот им се обезбедува надоместокот во ви-
сина од 100% од исплатената плата односно, надоме-
стокот на плата, остварени во последните три месеци 
пред престанокот на работниот однос.� 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, а ќе се објави по 
добивање на согласност од министерот за здравство. 

 
                             Фонд за здравствено  

                                 осигурување на Македонија 
                                       Управен одбор 
                                         Претседател, 
                             проф. д-р Софија Тодорова, с.р. 
_______________________________________________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

16. 
Врз основа на член 14 од Законот за вработува-

њето и осигурување во случај на невработеност 
(�Сл. весник на РМ� бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 
50/01, 25/03 и 37/2004) и член 11 од Статутот на 
Агенцијата за вработување на Република Македони-
ја, Управниот одбор на Агенцијата за вработување 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.04.2005 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБУКА, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА 
ИЛИ ДОКВАЛИФИКАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИ-

ТЕ И ДРУГИ ЛИЦА 
 

Член 1 
Во членот 3 и членот 4 и во сите останати членови од 

Правилникот за обука, преквалификација или доквалифи-
кација на невработените и други лица, зборовите: �Завод 
за вработување на Република Македонија� се заменуваат 
со зборовите: �Агенција за вработување на Република 
Македонија�, а зборовите: �Биро за вработување� се заме-
нуваат со зборовите �Центар за вработување�. 

 
Член 2 

Во член 4, по ставот 1, се додава нов став, кој гласи: 
�По посебни програми од член 16 на Правилникот ба-

рање за подготовка за вработување - обука може да под-
несе и невработено лице, односно невработеното лице на 
обука да биде упатено од Агенцијата за вработување�. 

 
Член 3 

Во член 5, во став 1 и ставот 2 се бришат алинеите 
6, и се додава нова алинеја 6 која гласи: 

�Доказ за исплатени плати и придонеси на плата за 
последните три месеци�. 

 
Член 4 

Во член 6, ставот 5 се заменува со нов став, кој гла-
си: �Центарот за вработување ќе го одбие барањето за 
подготовка за вработување доколку работодавецот во 
две претходно извршени подготовки не ги исполнил 
преземените обврски согласно Правилникот�. 

Член 5 
Во член 9, став 1: 
- во алинеја 9, точките и запирката се заменува со 

запирка, по која се додава текстот: �освен ако тоа не е 
предвидено со посебна програма од членот 16 на Пра-
вилникот�; 

- во алинеја 10, бројот �90� да се замени со �70� и 
- алинеја 12 се брише. 
 

Член 6 
Во член 14 запирката станува точка, а зборовите: 

�ако бројот на невработените лица изнесува 5�, се бри-
шат. 
Се брише и став 2 од истиот член. 
 

Член 7 
Член 16 се менува и гласи: 
�Заради стекнување и надополнување на знаења-

та и вештините на невработените и други лица се ор-
ганизира обука со посебна програма за обука, што ја 
донесува Управниот одбор на Агенцијата за врабо-
тување. 
Во програмата за обука на невработените и други 

лица се утврдуваат условите и начинот на организира-
њето и функционирањето на обуката�. 

 
Член 8 

Се брише член 18. 
 

Член 9 
Се брише член 23. 
 

Член 10 
Во член 34, став 1, по зборот �вработување� се 

додаваат зборовите: �а за кои постои обврска за вра-
ботување во работен однос на неопределено време�. 

 
Член 11 

Овие измени и дополнувања се составен дел на 
Правилникот за обука, преквалификација или доквали-
фикација на невработените и други лица (�Сл. весник 
на РМ� бр. 30/2001) и влегуваат во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
        Бр. 02-347                  Претседател 
12 април 2005 година        на Управен одбор, 
           Скопје        д-р Јасмина Делчева Диздаревиќ, с.р.  
_______________________________________________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Трошоците на живот за месец март 2005 година, 

во однос на месец февруари 2005 година, се пониски за 
0,1%. 

2. Исплатата на платите за месец март 2005 година, 
во однос на месец февруари 2005 година, работодавци-
те од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 
                                                               Министер, 
                                                   Стевчо Јакимовски, 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,  +389-2-3298-769.   
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. 

 


