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1125. 
Врз основа на член 13 од Законот за права

ските и одговорностите на органите на д
власт, во поглед на средствата во државна соп
што тие ги користат и располагаат (�Службе
на Република Македонија� бр. 61/02) и член 3
од Законот за Владата на Република Ма
(�Службен весник на Република Македонија� 
и 12/03), Владата на Република Македонија, н
цат  одржана на 30.08.2004 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИБАВУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОС 
Член 1 

За потребите на Владата на Република Ма
да се изврши прибавување на недвижности во
ност на Република Македонија по пат на купу
бораториски и административни простории, к
оѓаат во административно-деловниот објект
�Јане Сандански� бб Скопје, со вкупна повр
1.689 м2, опишани во Имотен лист бр. 41103, 
во КО Кисела Вода 2 - Скопје. 
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та, обвр-
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6, став 3 
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бр. 59/00 
а седни-

Член 2 
Недвижноста од член 1 на оваа одлука да се приба-

ви по цена во вкупен износ од 1.548.780 евра во денар-
ска противвредност без пресметан ДДВ. 

 
Член 3 

Договорот за прибавување на недвижноста од член 
1 на оваа одлука од името на Владата на Република 
Македонија ќе го склучи министерот за финансии. 

ТИ  
Член 4 

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

кедонија 
 сопстве-
вање ла-
ои се на-
 на бул. 
шина од 
КП 843/1 

 
Бр. 23-2628/2      Претседател на Владата 

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



Стр. 2 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 

1126. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 5 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30.08.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НЕПЛАТЕ-
НА ЗАТЕЗНА КАМАТА ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ 

ЗА ЗАКУП 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за ослободување од плаќање на неп-
латена затезна камата по основ на договори за закуп 
бр. 02-7622/2 од 29.06.2004 година на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија, донесена од Управниот од-
бор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 
29.06.2004 година. 

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

 
Бр. 23-3105/1       Претседател на Владата 

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

___________ 
1127. 
Врз основа на член 34, став 2 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
16/04), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.08.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ  
НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

 
Член 1 

Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се 
распоредуваат на следниве форми: 

- слободен извоз; 
- извоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност; 
- слободен увоз и 
- увоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност. 
Стоките од став 1, алинеja 2 и 4, на овој член се 

утврдени во списокот на стоките, кој е составен дел на 
оваа одлука (Прилог бр.1). 

 
Член 2 

Стоките од член 1 став 2 на оваа одлука се означени 
со кратенката �Д� и со следните броеви: 

1 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требно  одобрение, односно дозвола што ја издава Ми-
нистерството за здравство или Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, ако се увезу-
ваат за потребите на ветеринарната служба, за заштита 
на растенијата или како семенски материјал како и 
други земјоделски производи. 
Опојните дроги, психотропните материи и прекур-

зорите за кои дозволи издава Министерството за здрав-
ство се наведени во списокот на опојни дроги и психо-
тропни супстанции и прекурзори што се составен дел 
на списокот на стоки од став 2 на член 1 (Прилог бр.2); 

2 - се означени стоките за чиј увоз е потребно реше-
ние за упис во регистaрот на Бирото за метрологија де-
ка ги исполнуваат метролошките и другите услови про-
пишани со закон; 

3 - се означени стоките за чиј увоз е потребна потвр-
да за извршен преглед и евидентирање на пропратна 
техничка документација на производот што се увезува 
од Институтот за стандардизација на Република Македо-
нија. Потврдата е потребна само при увоз на готови про-
изводи и на производи што не се употребувани; 

4 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за животната сре-
дина и просторно планирање, наведени во Прилог бр. 
3, 4, 5 и 6, кои се составен дел на оваа одлука;  

6 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Народната банка; 

7 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за внатрешни рабо-
ти или дозвола од Министерството за одбрана; 

8 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна согласност или дозвола од Министерството за 
економија; 

9 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од  Министерството за култура; 

10 - се означени стоките за чиј увоз е потребна доз-
вола за набавка и поставување на радио станица од 
Управата за телекомуникации. 
Царинскиот орган при царинењето на стоките што 

се наведени во списокот на опојни дроги, психотропни 
супстанции, прекурзори и материи што ја оштетуваат 
озонската обвивка, контролира дали царинењето на тие 
стоки се врши преку Царинарницата која е наведена во 
дозволата. 

 
Член 3 

Барање за добивање на дозвола, одобрение, однос-
но согласност од член 1 на оваа одлука поднесува увоз-
никот или извозникот на стоките пред органите на 
управата наведени во член 3 од оваа одлука со следни-
ве податоци: 

1) назив и даночен број на правното лице; 
2) тарифна ознака на десетцифрено ниво; 
3) наименување на стоката според царинската но-

менклатура; 
4) трговско име на стоката; 
5) количина на стоката за која се поднесува барање, 

изразено во единечна мерка; 
6) назив и адреса на странскиот извозник, односно 

увозник; 
7) рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот; 
8) изјава за намена за употреба на увезената стока и 
9) други податоци, пропишани со посебни прописи. 
 

Член 4 
При спроведувањето на оваа одлука се применуваат 

одредбите на Законот за царинска тарифа и прописите 
донесени врз основа на тој закон. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за распоредување на сто-
ките на форми на извоз и увоз (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 56/2004). 

 
Член 6 

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

 
      Бр. 23-2873/4                    Претседател  
30 август 2004 година               на Владата на Република 
            Скопје                                       Македонија,  
                                                          Хари Костов, с.р. 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 4 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 5 



Стр. 6 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 7 



Стр. 8 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 55 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 56 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 септември  2004 
 



1 септември 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 57 

1128. 
Врз основа на член 82 од Законот за јавно обвини-

телство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/04), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.08.2004 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТ-
РУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОП-
РЕМУВАЊЕТО НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА 
ЗА 2004 ГОДИНА ФИНАНСИРАНИ ОД БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РАЗДЕЛ НА  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 
 

I 
Со оваа програма се уредуваат работите, потребите 

и роковите за финансирање на изградба, реконструкци-
ја, одржување на објектите и опремувањето на jавните 
обвинителства, вкупните средства потребни за извршу-
вање на програмата во целина, органи надлежни за из-
вршување на работите и мерките за извршување на 
програмата до крај на 2004 година. 

 
II 

За извршувањето на активностите до крај на 2004 
година се предвидуваат следните инвестициони актив-
ности во вкупната висина од 9.795.000 денари:  

1.1. Градежно-занаетчиските работи за кои се пред-
видуваат средства во вкупен износ од 5.095.000 денари 

1.1.1. Јавно обвинителство на Република Македони-
ја - 190.000 денари 

- набавка и монтажа на дигитална телефонска цен-
трала за потребите на ЈО на РМ. 

1.1.3. Вишо јавно обвинителство - Скопје - 165.000 
денари 

- адаптација на работни простории (белење, уреду-
вање на санитарни чворови, адаптација на архива), 

- набавка на телефонска картичка за телефонска 
централа. 

1.1.4. Основно јавно обвинителство Скопје - 
1.580.000 денари 

- санација на електрична инсталација, 
- комплетно реновирање на санитарни чворови, 
- замена на теписи во ходниците на ЈО, 
- вариолајт завеси во сите канцеларии, 
- набавка и инсталација на картички за влез/излез за 

вработените. 
1.1.5. Основно јавно обвинителство Гостивар - 

150.000 денари 
- фарбање на столарија, 
- набавка на 8 теписи. 
1.1.6. Основно јавно обвинителство Дебар - 240.000 

денари 
- белење со партерно уредување на канцелариите, 

со санација на електрична инсталација и со монтажа на 
вариолајт завеси и тепих, 

- промена на дрвенаријата во канцелариите 
1.1.7. Основно јавно обвинителство Куманово - 

100.000 денари 
- за адаптација и санација на архивските простории 

и ходник за набавка на вариолајт завеси и теписони 
1.1.8. Основно јавно обвинителство Крива Паланка 

- 50.000 денари 
- за белење на работните простории на обвинителс-

твото и за набавка на теписони 
1.1.9. Основно јавно обвинителство Кавадарци - 

50.000 денари 
- за адаптација и изградба на преграден ѕид од гипс 

картон за изградба на архивска просторија како и за бе-
лење на просториите на обвинителството 

1.1.10. Основно јавно обвинителство Гевгелија - 
300.000 денари 

- за реконструкција на санитарен чвор во ОЈО 

- за адаптација и изградба на преграден ѕид од гипс 
картон за изградба на архивска просторија, за поставу-
вање на под во канцелариите како и вариолајт завеси 

1.1.11. Вишо јавно обвинителство Битола - 150.000 
денари 

- за адаптација и изградба на преграден ѕид од гипс 
картон за изградба на нова просторија како и за белење 
на просториите на обвинителството 

1.1.12. Основно јавно обвинителство Битола - 
450.000 денари 

- за белење на простории, измена на дрвенаријата 
како и за поставување на под во канцелариите 

1.1.13. Основно јавно обвинителство Кичево - 
60.000 денари 

- за набавка на теписи за работните простории за 
обвинителството 

1.1.14. Основно јавно обвинителство Охрид - 
120.000 денари 

- за градежно-занаетчиски работи, лакирање на пар-
кет, за инсталирање на неонски светилки и набавка и 
инсталација на вариолајт завеси во просториите на об-
винителството. 

1.1.15. Вишо јавно обвинителство Штип - 230.000 
денари 

- за изведување на градежно-занаетчиските работи 
во обвинителството (белење, фарбање, лакирање пар-
кет) 

- за набавка и монтажа на вариолајт завеси, за наба-
вка на теписи и адаптација на дотраен мебел 

1.1.16. Основно јавно обвинителство Штип - 
900.000 денари 

- за градежно-занаетчиски работи, белење и израбо-
тка на преградни ѕидови од гипс картон 

- за адаптација и санација на паркетот во простори-
ите на ЈО 

- за набавка и монтажа на столарија и на влезната 
партија во просториите на обвинителството 

1.1.17. Основно јавно обвинителство Свети Николе 
- 160.000 денари 

- за градежно-занаетчиски работи, белење на про-
стории, фарбање на врати и прозорци, санација на са-
нитарни чворови и изработка на преградни ѕидови од 
гипс картон за адаптација на архивска просторија 

1.1.18. Основно jавно oбвинителство Радовиш - 
150.000 денари 

- за изведување на градежно-занаетчиските работи во 
обвинителството (белење, фарбање, лакирање паркет, по-
ставување на вариолајт завеси и набавка на теписи) 

1.1.19. Основно jавно oбвинителство Берово - 
50.000 денари 

- за изведување на градежно-занаетчиските работи 
во обвинителството (белење, набавка на теписи) 

2.1. Набавка на опрема за jавните обвинителства за 
кои се предвидуваат средства во вкупен износ од 
4.700.000 денари 

2.1.1. Набавка на опрема - дигитални фотокопири и 
ласерски телефакси за потребите на 22 Основни и 3 
Виши обвинителства. 

2.1.2. Набавка на опрема - 6 ТВ приемници и 2 ДВД 
за потребите на 5 Основни и 2 Виши обвинителства. 

2.1.3. Набавка на опрема - 3 дигитални фото апара-
ти за потребите на 2 Основни и 1 Вишо обвинителство. 

2.1.4. Набавка на опрема - 76 телефонски апарати за 
потребите на 16 Основни и 1 Вишо обвинителство. 

3.1.5. Набавка на опрема - 50 клима уреди (2,2 КВ) 
за потребите на 16 Основни јавни обвинителства и 2 
Виши обвинителства. 

3.1.6. Набавка на опрема - 6 дигитални тел. центра-
ли з  потребите на 6 Основни јавни обвинителства. а

 
III 

За реализација на оваа програма ќе се користат 
средствата обезбедени во Буџетот на Република Маке-
донија за 2004 година во рамките на средствата на Ми-
нистерството за правда. 
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IV 
За реализација на оваа програма е надлежно Мини-

стерството за правда.  
V 

По извршувањето на работите и потребите предвиде-
ни во оваа програма во целина, Јавното обвинителство 
на Република Македонија составува извештај во рок од 
еде  месец и го доставува до Министерството за правда. н

 
VI 

За извршувањето на оваа програма се составува из-
вештај во рокот предвиден за составување на годишна 
сметка на Министерството за правда и се доставува до 
Ми истерството за финансии. н

 
VII 

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

 Бр. 23-3167/1                     Претседател на Владата  
30 август 2004 година            на Република Македонија, 

     Скопје                                    Хари Костов, с.р. 
___________ 

1129. 
Врз основа на член 12 в став 5 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај  (�Сл. весник на РМ� бр. 63/95 и 
29/98), министерот за транспорт и врски донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ, ДОДЕЛУВАЊЕ 
И РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗНИ РЕДОВИ  УТВРДЕ-
НИ ВО МРЕЖАТА НА ЛИНИИ ЗА МЕЃУМЕСЕН И 
МЕЃУНАРОДЕН ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-
териуми, начинот и постапката за утврдување, доделу-
вање и регистрација на  возни редови утврдени во мре-
жата на  линии за меѓумесен и меѓународен линиски 
превоз  на патници. 

 
II. Поблиски критериуми за утврдување и доделување 
на возен ред за  определена  линија во меѓумесниот 

и меѓународен патен сообраќај 
 

Член 2 
Возниот ред за определена линија за меѓумесен и 

меѓународен превоз на патници го утврдува превозни-
кот на пропишан образец, според критериумите опре-
делени во овој правилник (образец 1 и 2). 
Возниот ред за меѓумесните линии се пополнува на 

македонски јазик. 
Возниот ред за меѓународните линии се пополнува на  

македонски јазик и на јазикот на  земјата со која се воспо-
ставува линијата, при што се наведуваат граничните пре-
мини на влез и излез во Република Македонија и во земја-
та со која се воспоставува линијата, како и граничните  
премини на земјите низ кои линијата транзитира. 
Обрасците од став 1  на овој член се составен дел на 

ово  правилник. ј 
Член 3 

Возниот ред треба да гласи на  име на превозникот. 
Доколку превозот го вршат заеднички повеќе пре-

возници, возниот ред треба да гласи на име на сите 
превозници. 
Односите на превозниците се утврдуваат со посе-

бен договор (заверен кај нотар) кој се приложува кон 
барањето за доделување на возниот ред. 

 
Член 4 

При утврдувањето на возниот ред за определена ме-
ѓумесна линија, превозникот треба да води сметка за 
временскиот интервал на поаѓање кој за меѓумесните 
возни редови изнесува: 

Должина на линијата во км. минимална временска  
разлика 

 Во минути Во минути 
 Патнички Директни 
 Пред/после Пред/после 
  0-40  км. 10 10 
41- 80 км. 20 15 
81-120 км. 25 20 
121-180 км. 30 25 
Пр ку 180 км. е 40 30  
Поаѓање е време кое го означува почеткот на извр-

шување на превозот на почетната и на сите попатни 
станици наведени во возниот ред. 
Во меѓумесниот сообраќај за време на врвното соо-

браќајно оптоварување  и тоа почнувајќи од 6,00 часот 
до 8,00 часот претпладне и од 14,00 часот до 17,00 часот 
попладне, временскиот интервал утврден во став 1 на 
овој член може да се намали за 50% за релации до 80 км.  
Врвно сообраќајно оптоварување (врвен час) е времето 

во текот на денот и тоа претпладне од 6,00 часот до 8,00 ча-
сот  и попладне од 14,00 часот до 17,00 часот (одење и вра-
ќање на и од работа, училиште, факултет и слично). 
При утврдување на возен ред за директна меѓумес-

на линија не се земаат во предвид возни редови за пат-
нич и линии. к 

Член 5 
Места за застанување во возниот ред  за меѓумесни-

те линии можат  да бидат поголеми населени места во 
општината и Градот Скопје. 
По исклучок од став 1 на овој член,  места за  заста-

нување во возниот ред за меѓумесни линии можат  да 
бидат и помали населени места во Општината ако нема 
орг низиран локален�општински линиски превоз. а

 
Член 6 

При утврдување и доделување на возен ред за меѓу-
народна линија превозникот треба да води сметка за 
временскиот интервал на поаѓање во однос на веќе 
одо рен возен ред кој изнесува: б 
Должина на линијата во км. Минимална временска 

разлика во минути 
пред/после 

      0- 120  км. 20 мин 
121-  250 км. 25 мин. 

                  251-  600 км. 30 мин. 
 601-1100 км. 40 мин. 

                1101-1800 км. 50 мин. 
              Преку 1801 км. 60 мин.  
Временскиот интервал од став 1 на овој член нема 

да се применува при утврдување на возен ред за линија  
во меѓународниот патен сообраќај доколку истата има 
само почетна и крајна станица, без попатни станици. 
Доколку се утврдува  возен ред  за линија која трг-

нува од иста почетна и крајна станица со стар  возен 
ред, без попатни станици, во тој случај  се применуваат 
критериумите од став 1 на овој член.   

Член 7 
Превозникот може да поднесе барање за доделува-

ње на возен ред за определена линија доколку ги ис-
полнува  следните услови: 

1. Да има доволен број на моторни возила (автобу-
си) кои ги исполнуваат техничко-експлоатационите ус-
лови пропишани со Правилникот за посебните технич-
ко-експлоатациони услови за возилата за вршење на 
одделни видови на превоз во патниот сообраќај. 

2. Да има соодветен, број на возен персонал (воза-
чи) во редовен работен однос, согласно возните редови 
за линиите  и согласно одредбите од Законот за безбед-
носта на сообраќајот на патиштата. 

3. Извештај од деловната банка за состојбата на 
сметката. 
Се смета дека превозникот има доволен број на во-

зила ако има во сопственост, под закуп или лизинг по-
требен број на возила за одржување на превозот на си-
те линии за  кои има  одобрено возни редови. 
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Се смета дека превозникот има доволен број  на во-
зен персонал ако има вработено возачи  во редовен  ра-
ботен однос за возилата (сопствени, под закуп или ли-
зин ) согласно одобрените возни  редови за линиите. г 

III. Постапка за доделување на возни редови 
за определени линии  

Член 8 
Барањето за  доделување на возен ред за  определе-

на линија се поднесува до Министерството за транс-
порт и врски. 
Во барањето за доделување на возниот ред  за опреде-

лена линија, превозникот  треба да го наведе полниот на-
зив  на фирмата и да ја приложи следната документација. 

1. Предлог на утврден возен ред за определена ли-
нија изготвен согласно член 2 од овој правилник, 

2. Скица за превозниот правец (итинерер) во соод-
ветен размер за меѓународните линии, 

3. Ценовник за предложениот возен ред за меѓуна-
родните линии, 

4. Доказ за исполнување на условите од член 7 на 
овој Правилник. 
За возните редови во меѓународниот превоз, покрај 

документацијата од став 1 на овој член превозникот 
треба  да приложи и договор за заедничка експлоатаци-
ја на линијата со странски превозник заверен на нотар, 
доколку со меѓународен  договор е предвидено линија-
та да се воспоставува  на  реципроцитет. 
Доколку кон барањето за одобрување на возниот 

ред за определена линија не биде приложена комплет-
ната документација  пропишана со став 1 на овој член 
барањето ќе биде отфрлено како непотполно.  

Член 9 
Превозникот може да поднесе барање за доделува-

ње на возен ред за патничка линија, директна линија и 
сезонска линија. 
Патничка линија е линија која покрај почетната и 

крајната станица  има и попатни станици. 
Директна линија е линија која нема попатни станици. 
Сезонска линија е линија на која превозот се извршува 

во определен временски интервал во текот на годината.  
IV. Регистрација на возните  редови  

Член 10 
Одобрениот возен ред за определена линија за ме-

ѓумесен и меѓународен превоз на патници се регистри-
ра в  Министерството за транспорт и врски. о 

Член 11 
Возниот ред за вршење на меѓумесен линиски пре-

воз на патници во патниот сообраќај се регистрира со 
важност од 4 години. 
Возниот ред за вршење на меѓународен линиски пре-

воз на патници се регистрира со важност од 4 години до-
кол у со меѓународен договор не е поинаку определено. к 

Член 12 
За време на важењето на возниот ред не можат да 

се вршат промени во истиот, ниту да се менува праве-
цот на движење, освен во случаите предвидени со За-
конот за превоз во патниот сообраќај. 

 
Член 13 

Барањето за регистрација на возниот ред за опреде-
лена линија превозникот треба да го поднесе во рок од 
15 дена од денот на одобрувањето. 
Кон барањето за регистрација на возниот ред за ме-

ѓумесен линиски превоз на патници се приложува:  
одобрениот возен ред во минимум 10 примероци и до-
каз за платена административна такса за регистрација 
на возниот ред. 
Кон барањето за регистрација и покренување на по-

стапка за издавање на дозвола за возен ред за меѓуна-
родна линија треба да се приложи: возен ред, итинерер,  
ценовник, договор за заедничка експлоатација на лини-
јата со странски превозник заверен на нотар,  доколку  
со меѓународен договор е предвидено линискиот пре-

воз на патници да се воспоставува  врз основа на реци-
процитет , како и доказ за платена административна та-
кса за заверка на возниот ред и ценовникот .   

 
Член 14 

По барање на превозникот важноста на возниот ред  
се продолжува. 
Барањето за продолжување се поднесува до Мини-

стерството за транспорт  и врски, и тоа за возните редо-
ви за меѓумесен линиски превоз, најмалку 30 дена пред 
истекот на регистрацијата, а за возните  редови за меѓу-
народен линиски превоз најмалку 5 месеци пред исте-
кот  дозволата.  на 

V. Завршни одредби  
Член 15 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за поблиските критериуми 
за начинот и постапката за усогласување на возните ре-
дови во линискиот  меѓумесен и меѓународен патен со-
обраќај и начинот на решавање на споровите (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 3/97).   

Член 16 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
        Бр. 07-8461             Министер, 
25 август 2004 година                 Агрон Буџаку, с.р.  
            Скопје 
 
Образец бр. 1 
___________________        _____________________ 
(полн назив на превозникот)        (вид на линијата:патничка, 

            директна, сезонска) 
    

ВОЗЕН РЕД 
за меѓумесна линија 

__________________________________________ 
(назив на инијата) л 

1 2 3 4 
Време на поаѓање станици км време на 

враќање 
1.2.3.4.......... - - 1.2.3.4........ 

- - - - 
- - - -  

Режим на одржување на линијата 
- секојдневно 
- доколку возниот ред е одобрен само  
   за одредени денови да се наведат деновите 
  М.П. 
   ________________________ 
    (потпис на овластено лице) 
Образец бр. 2 
_______________________        ____________________ 
(полн назив на домашен        (вид на линијата:патничка, 
         превозник)            директна, сезонска) 
_______________________ 
(полн назив на странски  
         превозник) 

ВОЗЕН РЕД 
за меѓународна линија 

__________________________________________ 
(назив на инијата) л 

1 2 3 4 
Време на поаѓање станици км време на 

враќање 
1.2.3.4.......... - - 1.2.3.4........ 

- - - - 
- - - -  

Р ежим на одржување на линијата 
-да се наведат деновите во кои превозот 
 го врши домашниот превозник, а во кој 
  странскиот превозник при поаѓање и враќање 

 М.П. 
   ________________________ 
   (потпис на овластено лице) 
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1130. противвредност од 1.286.292.000 денари, согласно Од-
луката за зголемување на основниот капитал на друш-
твото преку емисија на нови акции од 08.01.2004 годи-
на и Одлука за четврта емисија на акции од 08.01.2004 
година. 

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 
вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Ко-
мисијата за хартии од вредност на седницата одржана 
на 21.06.2004 година, донесе 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и одлуките за нивно издавање. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 3. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето. 1. На ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност 
- трета емисија на 334.000 обични акции во вредност од 
17.077.153 евра односно 1.046.926.819 денари по средниот 
курс на НБРМ на денот на донесувањето на решението. 

4. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 0201-3051/1 од 
18.03.2004 година за зголемување на основната главни-
на преку издавање обични акции од трета емисија. 

Бр. 07-671/10              Комисија за хартии од вредност 
21 јуни 2004 година                            Претседател, 

     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
_______________________________________________ 

 
O Б Ј А В И 3. Се задолжува издавачот на долгорочни хартии од 

вредност од точка 1 на ова решение на постојните акци-
онери да им овозможи да запишат и уплатат акции од 
третата емисија пропорционално на нивното учество во 
основната главнина на друштвото во рок од 15 дена од 
денот на објавување на Соопштението за издавање хар-
тии од вредност за емисија намената за познат купувач. 

 
Во согласност со член 10 од Законот за пензиско и 

инвалидско осигурување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97 и 
24/2000), Државниот завод за статистика, го објавува 

 
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот 
од 15 дена за користење на правото за првенствено ку-
пување на акциите да објави во најмалку еден дневен 
весник и да ја извести Комисијата за хартии од вред-
ност за бројот на запишаните и уплатени акции од по-
стојните акционери кои го искористиле правото за пр-
венствено купување. 

ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

ЈУНИ 2004 ГОДИНА 
 
Движењето на трошоците на животот во Република 

Македонија во првото полугодие од 2004 година (пери-
од: јануари-јуни 2004 година) во однос на второто по-
лугодие од 2003 година (период: јули-декември 2003 
година) изнесува 0,1%. 

5. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето. 

6. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
     Директор, 

                Катерина Костадинова Даскаловска, с.р.  
Бр. 07-412/15              Комисија за хартии од вредност __________ 21 јуни 2004 година                            Претседател,       Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од 

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

___________ 
1131. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Ко-
мисијата за хартии од вредност на седницата одржана 
на 21.06.2004 година, донесе 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

 ЈУНИ 2004 ГОДИНА 
Р Е Ш Е Н И Е  

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Движењето на цените на мало во Република Македо-
нија во периодот јануари-јуни 2004 година во однос на 
просечните цени на мало во 2003 година изнесува 0,7%.  

1. На КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија 
АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност - четврта емисија на 21.000.000 обич-
ни акции во вредност од 21.000.000 евра или во денарска  

 
   Директор, 

               Катерина Костадинова Даскаловска, с.р. 
  

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

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 
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