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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
874. 
Врз основа на член 104 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 7 став 1 од Законот за Репуб-
личкиот судски совет ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/92, 50/99 и 43/2003), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 20 ју-
ли 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СУДСКИ СОВЕТ 

 
1. За член на Републичкиот судски совет е избран 
Исмаил Дарлишта, дипломиран правник. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

      Бр. 07-2866/1                              Претседател 
20 јули 2005 година          на Собранието на Република 
          Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
875. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од  Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судовите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 36/95 и 
64/2003), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД  - ШТИП 

 
1. Од функцијата судија на Апелациониот суд - 

Штип, се разрешува Павел Василев. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 2845/1                              Претседател  
19 јули 2005 година           на Собранието на Република  
         Скопје                   Македонија, 

                               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
__________ 

876. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судовите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 36/95 и 
64/2003), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД  - КУМАНОВО 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд - Кума-

ново, се разрешува Благоја Липковски, поради испол-
нување услови за старосна пензија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 2846/1                              Претседател  
19 јули 2005 година           на Собранието на Република  
         Скопје                   Македонија, 

                               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

877. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судовите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 36/95 и 
64/2003), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОСНОВНИОТ СУД  - ОХРИД 

 
1. Од функцијата судија на Основниот суд - Охрид, 

се разрешува Никола Дескоски. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 2847/1                              Претседател  
19 јули 2005 година           на Собранието на Република  
         Скопје                   Македонија, 

                               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
__________ 

878. 
Врз основа на член 68  став 1 алинеја 15 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судовите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 36/95 и 
64/2003), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2005 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За судии на Врховниот суд на Република Маке-

донија, се избрани 
- м-р Милка Ристова, судија на Апелациониот суд - 

Скопје и 
- Благој Доновски, судија на Апелациониот суд - 

Битола. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 2848/1                              Претседател  
19 јули 2005 година           на Собранието на Република  
         Скопје                   Македонија, 

                               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
__________ 

879. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судовите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 36/95 и 
64/2003), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ 
СУД ВО СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Апелациониот суд во Скопје, се из-

брани:  
- Виолета Србинова, судија на Основниот суд Скоп-

је I - Скопје и 
- Беќир Зулфиу, судија на Основниот суд - Тетово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 2849/1                              Претседател  
19 јули 2005 година           на Собранието на Република  
         Скопје                   Македонија, 

                               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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880. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од 
Законот за судовите (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 19 јули 2005 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД - СТРУМИЦА 
 

1. За претседател на Основниот суд - Струмица е 
избран Емил Глигоров. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 2850/1                              Претседател  
19 јули 2005 година           на Собранието на Република  
         Скопје                   Македонија, 

                               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
__________ 

881. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 јули 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ 
ВО СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ, СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ, 

КОЧАНИ, РАДОВИШ И ДЕБАР 
 
1. За судија на Основниот суд Скопје I - Скопје е 

избран: 
- Санде Зиков, секретар на Основниот суд Скопје II 

- Скопје. 
2. За судија на Основниот суд Скопје II - Скопје е 

избрана:  
- Цветанка Периќ, самостоен судски советник во 

Апелациониот суд - Скопје. 
3. За судии на Основниот суд - Кочани се избрани:  
- Катерина Цоневска, стручен соработник во Основ-

ниот суд - Виница и     
- Сузана Милевска, адвокат од Пробиштип. 
4. За судија на Основниот суд - Радовиш е избрана: 
- Лимонка Долдурова, стручен соработник во Ос-

новниот суд - Радовиш. 
5. За судија на Основниот суд - Дебар е избран: 
- Фитим Касапи, секретар на Советот на општина Дебар. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 2851/1                              Претседател  
19 јули 2005 година           на Собранието на Република  
         Скопје                   Македонија, 

                               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
__________ 

882. 
Врз основа на членовите 23 и 26 од Законот за ра-

диодифузната дејност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 20/97), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 19 јули  2005 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ  

ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 
 
I. За членови на Советот за радиодифузија, се избираат: 
Љупчо Стојановски, вработен во МРТ   и 
Фарук Омерагиќ, директор на �Биро Арт�. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
    Бр. 07 - 2855/1                              Претседател  
19 јули 2005 година           на Собранието на Република  
         Скопје                   Македонија, 

                               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
__________ 

883. 
Врз основа на член 40 од Законот за заштита на 

конкуренцијата (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 4/2005), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 јули  2005 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ 
НА ЖАЛБИ ОД ОБЛАСТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

 
1. Во Одлуката за именување на претседател, чле-

нови и нивни заменици на Комисијата за решавање на 
жалби од областа на конкуренцијата (�Службен весник 
на Република Македонија� број 45/2005), под г) за за-
меници на членовите: се додаваат зборовите: �Боро Те-
мелкоски, дипломиран економист�. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
    Бр. 07 - 2856/1                              Претседател  
19 јули 2005 година           на Собранието на Република  
         Скопје                   Македонија, 

                               д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

884. 
Врз основа на член 102 став 1 од Законот за високо-

то образование (�Службен весник на Република Маке-
донија� број 64/00 и 49/03), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 19.07.2005 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
ВО ШТИП И СТРУМИЦА ВО ПРВА ГОДИНА НА 
ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА 
ОДДЕЛНИ ДРЖАВНИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УС-
ТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ �СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЈ� ВО СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 
2005/2006 ГОДИНА 

 
1. Бројот на студенти за запишување во Штип и во 

Струмица во прва година на дисперзираните студиски 
програми на високообразовните установи на Универзите-
тот �Св. Кирил и Методиј� во Скопје, во учебната 
2005/2006 година, чие образование се финансира од Буџе-
тот на Република Македонија, изнесува соодветно на бро-
јот предложен во Одлуката за дисперзија на студиските 
програми на Универзитетот �Св. Кирил и Методиј� во 
Скопје број 08-305 од 04.05.2005 година и број 08/305 од 
18.05.2005 година, со следните дополнувања: 

- на Медицинскиот факултет за студии за стручни 
медицински сестри, бројот на студенти во државна 
квота да изнесува 20 студенти. 

2. Финансирањето на студиските програми ќе се ос-
тварува во рамките на постојните средства утврдени со 
Буџетот на Република Македонија. 

3. Реализацијата на дисперзираните студиски про-
грами ќе се остварува во целост, за сите години на вре-
метраењето на студиите. 

4. Универзитетот �Св. Кирил и Методиј� во Скопје ка-
ко носител на дејноста за реализација на наставата на дис-
перзираните студиски програми во Штип и во Струмица, 
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да ги користи просториите, кадровските и лаборато-
риските капацитети на постојните високообразовани 
установи и на Институтот за јужноземјоделски кул-
тури. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 19-2844/1            Претседател на Владата 
19 јули 2005 година     на Република Македонија, 
         Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
885. 
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 21.07.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА � МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС CO2 НА ТДПТУ 
"БХЗ ПРОЏЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ДОО УВОЗ-ИЗ-
ВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА 

С. ДОЛНО ОРИЗАРИ  ОПШТИНА БИТОЛА 
 

1. На ТДПТУ "БХЗ Проџект Девелопмент" ДОО 
увоз-извоз Скопје се дава концесија за детални геоло-
шки истражувања на минерална суровина � минерална 
вода и гас CO2 на локалитетот во близина на с. Долно 
Оризари, општина Битола, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелава, и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.543.784,00 7.533.466,00 
Т-2 4.543.778,00 7.533.314,00 
Т-3 4.543.680,00 7.533.294,00 
Т-4 4.543.640,00 7.533.400,00 

 
Површината на просторот на концесија за детални 

геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изне-
сува P= 0,13 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 конце-
сија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во 
Договорот за концесија, согласно Одлуката за опре-
делување на критериуми и висината на надоместо-
кот за концесии за вршење детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 22/03 и 51/03).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за конце-
сија.  

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

 6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

  
Бр. 19-2633/1                   Претседател на Владата 

21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
          Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р.  

886. 
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 21.07.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИ-
РАЊЕ НА "ЈУНАЈТЕД КОМПАНИ" ДООЕЛ 
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ СИНИ ВИРОВИ ВО  

АТАРОТ НА С. БЕЛЧИШТА - ОХРИД 
 
1. На "ЈУНАЈТЕД КОМПАНИ" ДООЕЛ Скопје, се 

дава концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина подземна вода за пиење/флашира-
ње на локалитетот Сини Вирови во атарот на с. Белчи-
шта - Охрид, со површина на концесиски простор за 
детални геолошки истражувања дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.575 650,00 7.484 600,00 
Т-2 4.575 000,00 7.487 000,00 
Т-3 4.573 800,00 7.485 800,00 
Т-4 4.573 850,00 7.484 400,00 

 
Површината на просторот на концесија за истражу-

вање од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 3 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во 
Договорот за концесија, согласно Одлуката за опре-
делување на критериуми и висината на надоместо-
кот за концесии за вршење детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 22/03 и 51/03).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за конце-
сија.  

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП "Ма-
кедонски шуми" треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено "ЈУНАЈТЕД КОМПАНИ" ДО-
ОЕЛ Скопје, треба да изврши пошумување на соодвет-
на површина која ќе ја определи ЈП "Македонски шу-
ми". 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување 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 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 19-2665/1                        Претседател на Владата 

21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р.    

__________ 
887. 
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 21.07.2005 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ПЕРЛИТ НА 
ДПТУ "РЕНОВА" С.ЏЕПЧИШТЕ ОПШТИНА ТЕ-
ТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЛУЗОВ ГОВЕДАРНИК  

С. ГРАДЕШНИЦА - БИТОЛА 
 
1. На ДПТУ "РЕНОВА" с.Џепчиште општина Тето-

во се дава концесија за експлоатација на минералната 
суровина � перлит на локалитетот Лузов Говедарник с. 
Градешница - Битола со површина на простор на кон-
цесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани  со ко-
ординати  како е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.545.800,00 7.570.500,00 
Т-2 4.545.800,00 7.571.500,00 
Т-3 4.546.800,00 7.571.500,00 
Т-4 4.546.800,00 7.570.500,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

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

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

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 и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 22/03 и 51/03).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците  ќе се определат 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 ДПТУ "РЕНОВА" с. Џепчиште 
општина Тетово, треба да изврши пошумување на со-
одветна површина 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,  
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

 
Бр. 19-2638/1                    Претседател на Владата 

21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
     Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
888. 
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 21.07.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУ-
РОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ (ФЛАШИ-
РАЊЕ) НА  "АЛ" УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ  ПРИЛЕП 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА С. ЛАЖАНИ  

ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 
 
1. На "АЛ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп се дава кон-

цесија за детални геолошки истражувања на минерал-
ната суровина подземна вода за пиење (флаширање) на 

локалитетот во атарот на с. Лажани општина Дол-
нени, со површина на концесиски простор за детал-
ни геолошки истражувања дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефи-
нирани со координати како е дадено во табелава, и 
тоа: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.588.462,00 7.527.582,00 
Т-2 4.588.462,00 7.527.606,00 
Т-3 4.588.378,00 7.527.606,00 
Т-4 4.588.378,00 7.527.582,00 

 
Површината на концесискиот простор за детални 

геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изне-
сува P= 0,0192 km2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3.  Висината на надоместокот за дадената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во 
Договорот за концесија, согласно Одлуката за опре-
делување на критериуми и висината на надоместо-
кот за концесии за вршење детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.22/03 и 51/03).   

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за конце-
сија.  

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

 6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

 
Бр. 19-2634/1                    Претседател на Владата 

21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  

889. 
Врз основа на член 73 став 7 од Законот за градење 

(�Службен весник на РМ� бр. 51/05), министерот за 
транспорт и врски донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОДОБРЕ-
НИЕ ЗА УПОТРЕБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на одобрението за употреба. 

 
Член 2 

Одобрението за употреба се издава на образец во 
формат  А4. 
Образецот на одобрението за употреба за прва и 

втора категорија е даден во прилог 1, а образецот на 
одобрението за употреба за трета, четврта и петта кате-
горија е даден во прилог 2, кои се составен дел на овој 
правилник. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 Бр. 02-9214                                         Министер, 

18 јули 2005 година                         Џемали Мехази, с.р. 
    Скопје 
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890.  
 Врз основа на член 52 став 7 и член 53 став 3 од За-

конот за градење (�Службен весник на РМ� бр. 51/05),  
министерот за транспорт и врски донесува 

 
 
  
 П Р А В И Л Н И К  ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА БАРАЊЕ  

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ И   
 НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ    Член 1  Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на  барањето за добивање на одобрение за гра-
дење, како и на образецот  на одобрение за градење за 
градби согласно нивната категоризација. 

 
 
 
 

   
Член 2  

Формата на барањето за добивање на одобрение за 
градење е А4. 

 
 
 Барањето за добивање на одобрение за градење содр-

жи рубрики во кои се запишуваат следните податоци:  
 - назив и седиште на органот до кого се поднесува 

барањето за издавање на одобрение за градење;  
 - име, презиме и адреса на физичко лице односно 

назив и седиште на  правно лице, кој е подносител на 
барањето; 

 
 
 - вид на градбата;   - број, датум и орган од кој е издадено решение за 

локациски услови;   
 - технички број  и датум на основниот проект, 

од кого е изработен и број на поднесени примеро-
ци;  

 
 
 - број, датум на писмениот извештај и согласност 

за нострификација ако проектот е изработен во 
странство; 

 
 
 

- број, датум на студијата за оцена на  влијанијата 
на проектот врз животната средина и од кого е одобре-
на; 

 
 
 

- број, датум на  студијата со позитивна оцена на 
остварениот квалитет на сеизмичка заштита на обје-
ктот со генералната државна стратегија за контрола и 
намалување на сеизмичкиот ризик и од кого е одобре-
на;  

 
 
 
 
 - име, презиме и потпис на подносителот на бара-

њето и   
 - број и датум на поднесеното барање.  Барањето за добивање на одобрение за градење е да-

дено во прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.  
   Член 3  Одобрението за градење за градби од прва, втора, 

трета, четврта и петта категорија се издава на образец 
во формат  А4. 

 
 
 Образецот на одобрението за градење за прва и вто-

ра категорија е даден во прилог 2, а образецот на одо-
брението за градење за трета, четврта и петта категори-
ја е даден во прилог 3, кои се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
 
 
 
 Член 4  Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 
    Бр. 02-9215                                         Министер,  18 јули 2005 година                         Џемали Мехази, с.р.      Скопје           
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891.  
 Врз основа на член 54 став 5 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање (�Службен весник на 
РМ� бр. 51/05), министерот за транспорт и врски доне-
сува 

 
 
 
  
 П Р А В И Л Н И К 
 ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ  
  
 Член 1 
 Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на решението за локациски ус-
лови за градби од значење на Републиката и решени-
ето за локациски услови за градби од локално значе-
ње, според категоризацијата на градбите утврдена со 
закон. 

 
 
 
 
 
   Член 2  Решенијата за локациски услови се издаваат на 

образец во формат А4.  
   Член 3  Образецот на решението за локациски услови е со-

ставен дел на овој правилник.  
 

  
Член 4  

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
 
 

  
 Бр. 02-9216                                        Министер,  

18 јули 2005 година                         Џемали Мехази, с.р.  
    Скопје  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 
 

892.  
 Врз основа на член 89-г став 2 од Законот за соци-

јална заштита ("Сл. весник на РМ" бр. 50/97, 16/2000, 
17/2003 и 65/2004), министерот за труд и социјална по-
литика донесе 

 
 
 
 Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРА-

ЃАНИ ВО  РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА  СОЦИЈАЛНАТА 

 
 
 ЗАШТИТА    1. Барањето на Здружението на граѓани - "Заштита 

на правата на детето", Скопје - се уважува. 
 
 

2. Здружението на граѓани "Заштита на правата на 
детето",  со седиште во Скопје, на ул. "Никола Карев" 
бб, се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
од областа на социјалната заштита, што се води при 
Министерството за труд и социјална политика, Скопје. 

 
 
 
 
 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
 
 
 4. Впишувањето на Здружението на граѓани -"За-

штита на правата на детето", со седиште во Скопје, на 
ул. "Никола Карев" бб, ќе се изврши најдоцна пет дена 
од денот на објавувањето на Решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

 
 
 
 
  
 Бр. 10- 5969/2                                  Министер,  19 јули 2005 година                 Стевчо Јакимовски, с.р.      Скопје  
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893. 
Врз основа на член 89-г став 2 од Законот за соци-

јална заштита ("Сл. весник на РМ" бр. 50/97, 16/2000, 
17/2003 и 65/2004), министерот за труд и социјална по-
литика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРА-
ЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА  СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на Здружението на граѓани - Граѓанска 

иницијатива за еднакви можности "СЕМПЕР", Битола - 
се уважува. 

2. Здружението на граѓани - Граѓанска иницијатива 
за еднакви можности"СЕМПЕР",  со седиште во 
Битола, на ул. "Сисак" бр. 23, се впишува во Региста-
рот на здруженија на граѓани од областа на социјалната 
заштита, што се води при Министерството за труд и 
социјална политика, Скопје. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани- Гра-
ѓанска иницијатива за еднакви можности "СЕМПЕР", 
со седиште во Битола, на ул. "Сисак" бр. 23, ќе се 
изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на 
Решението во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 10-6177/2                                  Министер, 

19 јули 2005 година                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
     Скопје 

___________ 
894. 
Врз основа на член 89-г став 2 од Законот за соци-

јална заштита ("Сл. весник на РМ" бр. 50/97, 16/2000, 
17/2003 и 65/2004), министерот за труд и социјална по-
литика донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРА-
ЃАНИ ВО  РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ  ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на Здружението на граѓани - Женско 

лоби и акција против насилството и трговијата со жени 
"Отворена порта", Скопје- се уважува. 

2. Здружението на граѓани -Женско лоби и акција 
против насилството и трговијата со жени "Отворена 
порта", со седиште во Скопје, на ул. "Првомајска" бб, 
се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од 
областа на социјалната заштита, што се води при Ми-
нистерството за труд и социјална политика, Скопје. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани -Жен-
ско лоби и акција против насилството и трговијата со 
жени "Отворена порта", со седиште во Скопје, на ул. 
"Првомајска" бб, ќе се изврши најдоцна пет дена од 
денот на објавувањето на Решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

 
     Бр. 10- 1916/5                                   Министер, 
19 јули 2005 година               Стевчо Јакимовски, с.р. 

    Скопје 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
895. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности за катастарската општина Чичево - Општина 
Градско. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

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

 
     Бр. 09-5137/2                          Директор,  
21 јули 2005 година            Бисера Јакимовска, с.р.  

    Скопје  
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
896. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 13 јули 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат членовите 5, 6 и 7 од Правилникот 

за посебните услови што превозникот треба да ги ис-
полнува за вршење на превоз во воздушниот сообраќај 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
71/2004). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од �МАТ - Македонски 
авиотранспорт� АД-Скопје, со Решение У. бр. 38/2005 
од 25 мај 2005 година поведе постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на членовите 5, 6 и 7 од Пра-
вилникот означен во точката 1 од оваа Одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Уставот и Законот за воздушната пловидба 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 45/1986, 29/1988, 80/1989 
и 29/1990) и Законот за организација и работа на орга-
ните на државната управа (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 58/2000 и 44/2002). 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 
5 од Правилникот, превозникот кој врши редовен ја-
вен превоз во домашниот и меѓународниот воздушен 
сообраќај, покрај условите од член 3 на овој правил-
ник, треба да има најмалку три воздухоплови со по-
веќе од 19 патнички седишта впишани во регистарот 
на воздухоплови на Република Македонија, а за вр-
шење на карго превоз да има најмалку еден возду-
хоплов впишан во регистарот на воздухоплови на 
Република Македонија. 
Во членот 6 од Правилникот е предвидено дека пре-

возникот кој врши чартер превоз во домашниот и меѓуна-
родниот воздушен сообраќај, покрај условите од член 3 на 
овој правилник, треба да има најмалку еден воздухоплов 
со повеќе од 19 патнички седишта впишан во регистарот 
на воздухоплови на Републиката Македонија. 



25 јули 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 60 - Стр. 11 

Во членот 7 од Правилникот е предвидено дека 
превозникот кој врши авиотакси превоз во домашниот 
и меѓународниот воздушен сообраќај, покрај условите 
од член 3 на овој правилник, треба да има најмалку 
еден воздухоплов кој има до 19 патнички седишта впи-
шан во регистарот на воздухоплови на Република Ма-
кедонија. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија владеењето на правото е темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија.  
Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-

донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 
Со членот 55 став 1 од Уставот, се гарантира слобо-

дата на пазарот и претприемништвото, а според ставот 
2, Републиката обезбедува еднаква правна положба на 
сите субјекти на пазарот и презема мерки против моно-
полската положба и монополското однесување на паза-
рот.  
Принципот на еднаквост на пазарните субјекти 

претставува еднаква правна положба на субјектите во 
вршењето на својата дејност. Имено, еднаквоста треба 
да постои меѓу оние субјекти кои вршат идентична или 
слична дејност. Во тој контекст државата е должна да 
презема определени мерки со цел да се спречи моно-
полската положба и однесување на пазарот, заштиту-
вајќи ги на тој начин правилата на пазарот, конкурен-
цијата од една страна и обезбедувањето еднакви мож-
ности за сите субјекти да вршат определена дејност од 
друга страна. 
Според членот 1 од Законот за воздушната пловид-

ба (�Службен лист на СФРЈ� бр. 45/1986, 29/1988, 
80/1989 и 29/1990) кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија е преземен како републички пропис, предмет на 
уредување со овој закон е воздушната пловидба во воз-
душниот простор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, односно условите за безбедна воз-
душна пловидба, контролата на летањето, метеороло-
шкото обезбедување на воздушната пловидба, испиту-
вањето на загрозувањето на безбедноста на воздухоп-
лови, потрагата по воздухоплови и спасувањето на воз-
духоплов, испитувањето на несреќи на воздухоплови, 
прекршоците во воздушната пловидба, инспекцијата на 
безбедноста на воздушната пловидба, како и определе-
ни материјалноправни односи во поглед на користење-
то на воздухопловите, аеродромите и леталиштата и 
изградбата, одржувањето и регистрацијата на возду-
хопловите, аеродромите и леталиштата.  
Во Глава II од Законот, Оддел I се содржани одред-

бите кои се однесуваат на посебните услови за вршење 
јавен превоз во воздушниот сообраќај. 
Според членот 27 од Законот, јавен превоз во воз-

душниот сообраќај може да се врши како редовен или 
како посебен превоз во домашниот или во меѓународ-
ниот воздушен сообраќај.  
Согласно член 28 од Законот, заради безбедност и 

уредност на јавниот воздушен сообраќај, организација-
та на здружен труд што врши јавен превоз во воздуш-
ниот сообраќај (превозникот) мора да ги исполнува 
пропишаните услови, зависно од видот на сообраќајот, 
особено во поглед на одобрениот прирачник за опера-
тивните постапки за вршење на тој превоз, видот, на-
мената на воздухопловот и воздухопловниот и другиот 
стручен персонал. Превозникот, исто така, мора да 
обезбеди одржување на воздухопловите и да располага 
со одобрени прирачници за летачко-оперативните по-
стапки во согласност со одредбите на овој закон и со 
прописите донесени врз основа на овој закон. Во ста-
вот 2 од истата одредба се предвидува дека на превоз-

никот што ќе поднесе докази дека ги исполнува усло-
вите од став 1 на овој член, сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на сообраќајот и врски му изда-
ва уверение за исполнување на тие услови. 
Во членот 29 став 1 од Законот е предвидено дека 

јавен превоз во меѓународниот воздушен сообраќај мо-
же да врши домашен превозник кој покрај условите од 
член 28 на овој закон, ги исполнува и условите предви-
дени со меѓународните договори, како и со други меѓу-
народни акти со кои се регулира безбедноста и уредно-
то вршење на превозот во меѓународниот воздушен со-
обраќај. 
Согласно член 263 од Законот кој е содржан во 

�Дел четврти� од Законот со наслов �Овластувања�, 
меѓу другото е предвидено дека сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на сообраќај и врски ќе 
донесе прописи и за посебните услови што превозни-
кот мора да ги исполнува за вршење на воздушен соо-
браќај (член 28). 
Во функција на операционализација на законската 

одредба, министерот за транспорт и врски го донел се-
га оспорениот правилник, во кој со член 1 се определу-
ва дека со истиот се пропишуваат посебните услови 
што превозникот треба да ги исполнува за да врши ре-
довен и посебен превоз во воздушниот сообраќај. 
Во членот 9 од Законот е содржано објаснување во 

врска со значењето што го имаат одделните изрази 
употребени во овој закон. Така, во точката 49 од чле-
нот 9 се наведува дека воздушен сообраќај е воздушна 
пловидба заради превоз на лица и предмети. 
Точката 50 од истата законска одредба го дефинира 

поимот јавен превоз во воздушниот сообраќај кој е ре-
довен и посебен превоз на лица и предмети од едно ме-
сто во друго, во домашниот односно во меѓународниот 
воздушен сообраќај. Во точките 53 и 54 од членот 9, е 
определено дека редовен јавен превоз во воздушниот 
сообраќај е превоз на лица и предмети кој, под еднакви 
услови, му е достапен на секого, а кој се врши по одна-
пред утврдени линии, по однапред утврден ред на лета-
ње и според цените и општите услови за превоз што се 
објавени, а посебен јавен превоз во воздушниот соо-
браќај е превоз кој се врши под посебно договорени ус-
лови: чартер превоз (поединечен или сериски) и авио-
такси превоз. 
Во членот 3 став 2 од оспорениот правилник е 

предвидено дека на правното лице кое ќе ги исполни 
условите од став 1 на овој член ќе му се издаде увере-
ние за исполнување на условите за вршење на возду-
шен сообраќај согласно меѓународните стандарди 
(Анекс 6 од Чикашката конвенција или JAR - OPS 1) по 
претходно поднесено барање. 

JAR е збирка на воздухопловни прописи што ја ре-
гулираат цивилната воздушна пловидба на земјите 
членки на JAA (здружени воздухопловни власти на 
земјите членки на оваа асоцијација). Република Маке-
донија се уште не е членка, но истата е кандидат за 
прием во членство на JAA. JAR - OPS 1 - е дел од збир-
ката на воздухопловни прописи (JAR) која се однесува 
на правилата за стекнување на AOC (уверение за лета-
ње) и ги пропишува општите услови за одвивање на 
воздушната пловидба во земјите членки на ЈАА. Сог-
ласно JAR -OPS 1 општи правила (услови) за издавање 
на дозволи (уверенија) за работа (AOC) се:  

(а) Авиопревозник не смее да користи авион за ја-
вен воздушен сообраќај на поинаков начин, освен како 
што е пропишано во, и согласно, условите во дозволата 
за работа (AOС). 

(b) Подносителот на барањето за АОС, или измена 
на АОС, мора да му дозволи на надлежниот орган да ги 
испита сите аспекти за безбедност на предложените 
операции. 

(c) Подносителот на барањето на АОС: 
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(1) не смее да поседува АОС издадено од друг над-
лежен орган, освен ако не е одобрено од инволвирани-
те надлежни органи; 

(2) мора да има главно седиште и деловни просто-
рии, ако има, во земјата надлежна за издавање на АОС;  

(3) мора да ги впише авионите со кои ќе врши соо-
браќај согласно АОС-та во регистарот на земјата над-
лежна за издавање на АОС; 

(4) мора да му докаже на надлежниот орган дека тој 
е во состојба да врши безбеден сообраќај. 

(d) Без оглед на наведеното во потстав (с) (3) пого-
ре, авиопревозник може, со заеднички договор со над-
лежниот орган за издавање на АОС и друг надлежен 
орган, да ги користи авионите впишани во национални-
от регистар на второ наведениот надлежен орган.  

(е) Авиопревозникот му дозволува на надлежниот 
орган пристап во својата организација и авионите и 
обезбедува, што се однесува до одржувањето, пристап 
на која било придружна JAR-145 организација за одр-
жување заради утврдување на постојано придржување 
кон MK JAR-OPS. 

(f) АОС може да се измени, поништи или повлече 
ако надлежниот орган не е повеќе убеден дека авиопре-
возникот може да врши сообраќај на сигурен начин. 

(g) Авиопревозникот мора да го убеди надлежниот 
орган дека: 

(1) Неговата организација и управување се соодвет-
ни и точно одговараат на размерот и обемот на сообра-
ќајот; и  

(2) Процедурите за надзор/контрола на операциите 
се дефинирани. 

(h) Авиопревозникот мора да наименува одговорен 
раководител, прифатлив за надлежниот орган, кој ќе 
има овластување да обезбеди дека сите операции и 
активности за одржување може да се финансираат и 
спроведуваат согласно стандардите кои ги бара над-
лежниот орган. 

(i) Авиопревозникот мора да именува лица, прифат-
ливи за надлежниот орган, кои се одговорни за управу-
вање и контрола на следните области:  

(1) Летачките операции; 
(2) Системот за одржување; 
(3) Обука на персоналот; 
(4) Операции на земја. 
(ј) Едно лице може да држи повеќе од едно именувано 

место ако тоа е прифатливо за надлежниот орган но, за 
авиопревозници кои вработуваат 21 лице или повеќе пер-
сонал со полно работно време, најмалку две лица се по-
требни за покривање на четири области на одговорност. 

(к) Авиопревозници кои вработуваат 20 лица или 
помалку персонал со полно работно време едно или по-
веќе од наименуваните места може да го пополни одго-
ворниот раководител ако е прифатливо за надлежниот 
орган. 

(l) Авиопревозникот мора да обезбеди дека секој 
лет се извршува согласно одредбите наведени во Опе-
ративниот прирачник. 

(m) Авиопревозникот мора да обезбеди соодветни 
простории за опслужување на земја заради безбедни 
летови.  

(n) Авиопревозникот мора да обезбеди дека негови-
те авиони се опремени и дека неговите екипажи се ос-
пособени/квалификувани согласно барањата на областа 
и видот на операцијата. 

(о) Авиопревозникот мора да се придржува кон ба-
рањата за одржување согласно Поддел М што се одне-
сува на сите летови кои се вршат според условите наве-
дени во неговата АОС. 

(p) Авиопревозникот мора да му достави на над-
лежниот орган примерок од Оперативниот прирачник, 
како што е наведено во Поддел Р, како и сите измени 
или дополнување на истиот. 

(q) Авиопревозникот мора да ги одржува во опера-
тивна состојба средствата во главната оперативна база, 
соодветно за областа и типот на операцијата.  
Во JAR се содржани и административни услови: 
(а) Авиопревозник мора да ги достави следните по-

датоци заедно со барањето за прва АОС и за измена 
или продолжување на истата: 

(1) Официјалниот и деловен наслов, адресата и по-
штенската адреса на подносителот на барањето; 

(2) Опис на предложениот сообраќај; 
(3) Опис на организацијата на управување; 
(4) Името на одговорниот директор; 
(5) Имињата на главните одговорни лица, вклучу-

вајќи ги и на оние кои се одговорни за летачките опе-
рации, системот за одржување, обуката на екипажот и 
операциите на земја заедно со нивните квалификации и 
искуство и  

(6) Оперативниот прирачник.  
(b) Што се однесува до системот за одржување на 

авиопревозникот само следните податоци мора да се 
достават заедно со барањето за прва АОС и за измена 
или продолжување на истата и за секој тип на авион со 
кој се лета; 

(1) Документ за организационо-техничките проце-
дури и методи за одржување; 

(2) Програми на авиопревозникот за одржување на 
авиони; 

(3) Авионскиот технички дневник; 
(4) Кога е соодветно, техничката спецификација 

(спецификации) за договорот (договорите) за одржува-
ње склучен/и помеѓу авиопревозникот и JAR-45 овла-
стена организација за одржување; 

(5) Бројот на авиони. 
(с) Барањето за прво издавање на АОС мора да се 

поднесе најмалку 90 дена пред денот на планираниот 
сообраќај, освен Оперативниот прирачник кој може да 
се достави подоцна, но не повеќе од 60 дена пред денот 
на планираниот сообраќај. 

(d) Барањето за измена на АОС мора да се достави 
најмалку 30 дена пред денот на планираниот сообраќај, 
освен ако не се договори поинаку. 

(е) Барањето за продолжување на АОС мора да се 
достави најмалку 30 дена пред истекот на важноста на 
истата, освен ако не се договори поинаку. 

(f) За промена на одговорни лица, освен во исклу-
чителни околности, мора да се извести надлежниот ор-
ган најмалку 10 дена пред планираната промена. 
Исто така, �Чикашката конвенција� (7 декември 1944 

година) Конвенција за цивилната воздушна пловидба до-
несена на Генералното собрание на ICAO (International 
Civil Aviation Organization), односно Анекс 6 на истата, 
содржи меѓународни стандарди и препораки за работење. 
Во Главата IV е содржан делот �Работење со воздушниот 
транспорт - авиони� со поддел �Уверение за вршење на 
воздушен сообраќај� во кој се предвидува: 

4.2.1.1. Оператор не смее да се вклучи во работење со 
комерцијален авиотранспорт доколку не е сопственик на 
валидно уверение за воздушен оператор или на соодветен 
документ издаден од државата од која е операторот. 

4.2.1.2. Уверение за воздушен оператор или соод-
ветниот на него документ го овластува операторот да 
управува со работење со комерцијален авиотранспорт 
во согласност со условите и ограничувањата кои се 
назначени. 

4.2.1.3. Издавањето на уверение за воздушен опера-
тор или на соодветниот на него документ од страна на 
државата од која е операторот ќе зависи од тоа што 
операторот треба да прикаже адекватна организација, 
методи на контрола и супервизија на работењето со ле-
товите, тренинг програми како и управувањето од зем-
ја и редовно одржување според видот и должината на 
назначените работи. 
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4.2.1.4. Продолжување на валидноста на уверението 
или соодветниот на него документ ќе зависи од придр-
жувањето на операторот до условите назначени со 
4.2.1.3 под супервизија на државата на операторот.  

4.2.1.5. Уверението за воздушен оператор или соод-
ветниот на него документ треба да го содржи најмалку 
следново: 
а) идентитет на операторот (име, локација); 
б) дата на издавање и период на валидност; 
ц) опис на видовите на работа за која се авторизира; 
д) вид (видови) на авион авторизиран за употреба; и  
е) дозволени региони за делување (работење) или 

рути. 
6. Од анализата на содржината на наведените устав-

ни и законски одредби, а поточно од членот 263 од За-
конот за воздушната пловидба неспорно произлегува 
дека министерот за транспорт и врски има овластување 
да донесе пропис за посебните услови што превозникот 
мора да ги исполнува за вршење на воздушниот соо-
браќај, но тие услови треба да се во рамките на услови-
те од член 28 од истиот закон. 
Имено, од содржината на членот 28 од Законот за 

воздушната пловидба произлегува дека заради безбед-
ност и уредност на јавниот воздушен сообраќај превоз-
никот мора да ги исполнува пропишаните услови за-
висно од видот на сообраќајот особено во поглед на 
одобрениот прирачник за оперативните постапки за вр-
шење на тој превоз, видот, намената на воздухопловот 
и воздухопловниот и друг стручен персонал. Правил-
никот, исто така, согласно овој член мора да обезбеди 
и одржување на воздухопловите и да располага со одо-
брени прирачници за летачко-оперативните постапки. 
Со исполнувањето на овие услови, на превозникот кој 
ќе поднесе докази за нивно исполнување, му се издава 
уверение за исполнување на тие услови. 
Во членот 3 од Правилникот децидно се наведени 

условите кои мора да ги исполнува превозникот за вр-
шење на редовен и посебен превоз во воздушниот соо-
браќај.  
Судот оцени дека со прецизирањето на условите во 

членовите 5, 6 и 7 од Правилникот, односно со опреде-
лувањето на бројот на воздухопловите, се надминува 
законското овластување што министерот го има сог-
ласно член 263 од Законот за воздушната пловидба. 
Условите кои треба да ги пропишува министерот, сог-
ласно член 263, а во врска со член 28 од Законот за воз-
душната пловидба, со цел безбедност и уредност на 
јавниот воздушен сообраќај, се децидно наведени во 
членот 3 став 1 точки 1 - 11 од Правилникот. Со испол-
нувањето на сите предвидени услови во членот 3 став 1 
точка 1 - 11, според ставот 2 на овој член, на правното 
лице му се издава Уверение за исполнување на услови-
те за вршење на воздушен сообраќај согласно меѓуна-
родните стандарди (Анекс 6 од Чикашката Конвенција 
или JAR - OPS1). Определувањето на бројот на возду-
хопловите не е значаен услов за безбедно и уредно из-
вршување на дејностите. Дополнително определените 
услови во членовите 5, 6 и 7 од Правилникот, според 
Судот не се од суштинско значење за дејноста што се 
врши со воздухопловите посебно од аспект на безбед-
носта и уредноста на јавниот воздушен сообраќај, а на 
што посебно упатува членот 28 од Законот за воздуш-
ната пловидба.  
Од анализата на членот 28 од Законот, произлегува 

дека станува збор за исполнување на пропишани усло-
ви зависно од видот на сообраќајот (редовен и посе-
бен). Во член 9 точка 53 и 54 од Законот е определено 
дека редовен јавен превоз во воздушниот сообраќај е 
превоз на лица и предмети кој, под еднакви услови, му 
е достапен на секого, а кој се врши по однапред утвр-
дени линии, по однапред утврден ред на летање и спо-
ред цените и општите услови за превоз што се објаве-

ни, а посебен јавен превоз во воздушниот сообраќај е 
превоз кој се врши по посебно договорени услови: чар-
тер превоз (поединечен или сериски) и авиотакси пре-
воз. Оттука, произлегува дека бројот на воздухоплови-
те не се споменува како услов што треба да го испол-
нува превозникот, дотолку повеќе што и меѓународни-
те стандарди и услови кои воздухопловните компании 
мораат да ги исполнуваат не предвидуваат определува-
ње на бројот на воздухоплови, туку се зборува за ис-
полнување на услови од аспект на безбедноста и уред-
носта во сообраќајот. 
Имено, од содржината на цитираната меѓународна 

регулатива, поточно од JAR OPS 1, произлегува дека 
со истата се регулираат, односно определуваат безбед-
носни и услови за уредност, а во ниту еден момент не 
се регулира прашањето за определување на бројот на 
авионите, и овие услови исклучиво се однесуваат и ва-
жат за секој авион поединечно. Според Судот, и во за-
конот и во меѓународните прописи се зборува за без-
бедносните и условите за уредност кои се однесуваат 
на видот на авио-превозот, патниците и багажот и за 
нивна безбедност, а не за бројот на воздухопловите.  
Пропишувањето на посебните услови во членовите 

5, 6 и 7 од Правилникот, односно определувањето на 
бројот на воздухопловите, според Судот не е во соглас-
ност ниту со Уставот. Ова од причина што таквото 
ограничување кое го пропишува министерот во оспо-
рениот Правилник не е во согласност со членот 55 од 
Уставот на Република Македонија, според кој слобода-
та на пазарот и претприемништвото може да се ограни-
чат само со закон единствено заради одбраната на Ре-
публиката, зачувувањето на природата, животната сре-
дина или здравјето на луѓето. Со ваквото определување 
кое го пропишува министерот, всушност се ограничува 
слободата на пазарот и истото е спротивно на мерките 
што ги презема Републиката против монополското од-
несување на пазарот.  
Од друга страна, пак, пречекорувањето на овла-

стувањата утврдени со Закон од страна на министе-
рот, не е во согласност ниту со членот 61 став 1 од 
Законот за организација и работа на органите на др-
жавната управа во кој децидно е предвидено дека со 
актите кои ги донесува министерот не може за граѓа-
ните и другите правни лица да се утврдуваат права и 
обврски, ниту да се пропишува надлежност на други 
органи, дотолку повеќе што ако ваквите услови би 
биле суштествени за безбедноста и уредноста на воз-
духопловното тело би требало таква обврска да биде 
утврдена со закон, а не со правилник кој како акт 
треба да претставува доработка на законските усло-
ви за нивна практична примена.  
Врз основа на наведеното, Судот оцени дека члено-

вите 5, 6 и 7 од Правилникот за посебните услови што 
превозникот треба да ги исполнува за вршење на пре-
воз во воздушниот сообраќај, не се во согласност со 
членовите 8 став 1 алинеја 3 и 55 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, членовите 263 и 28 од Законот за 
воздушна пловидба и член 61 став 1 од Законот за ор-
ганизација и работа на органите на државната управа.  

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран 
Сулејманов. 

 
У. бр. 38/2005                            Претседател  

13 јули 2005 година       на Уставниот суд на Република 
      Скопје                                  Македонија, 
                                  Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
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897. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 6 јули 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 97-в од Законот за семејството 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/1992, 9/1996 и 38/2004). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје со Решение У. бр. 50/2005 од 18 мај 2005 годи-
на поведе постапка за оценување на уставноста на член 
97-в од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.  
Постапката беше поведена затоа што основано се 

постави прашањето за согласноста на оспорениот член 
со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 97-в од Законот за семејството е предвидено дека 
министерот за труд и социјална политика со акт ги 
утврдува висината и начинот на плаќање на надоме-
сток на реалните трошоци направени во постапката за 
посвојување. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска, се едни од темелни-
те вредности на уставниот поредок на Република Маке-
донија. 
Со член 33 од Уставот се уредува дека секој е дол-

жен да плаќа данок и други јавни давајќи и да учеству-
ва во намирувањето на јавните расходи на начин утвр-
ден со закон, а според член 68 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот, Собранието на Република Македонија ги утврдува 
јавните давачки. 
Според член 51 од Уставот, во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со законите и 
секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата 

на Република Македонија ја утврдува политиката на 
извршувањето на законите и донесува уредби и други 
прописи за извршување на законите, а според член 96 
од Уставот, органите на државната управа работите од 
својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и 
во рамките на Уставот и законите и за својата работа се 
одговорни на Владата. 
Согласно член 55 став 1 од Законот за организација 

и работа на органите на државната управа, министерот, 
меѓу другото, донесува правилници за извршување на 
законите кога за тоа е овластен со закон. Според член 
56 став 1 од овој закон, со правилник се разработуваат 
одделни одредби на законите и други прописи заради 
нивно извршување, а според член 64 став 1 од овој за-
кон, со актите кои ги донесува министерот не може за 
граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат пра-
ва и обврски, ниту да се пропишува надлежност на 
други органи. 
Имајќи ги предвид наведените уставни и законски 

одредби наспрема содржината на оспорената одредба, 
Судот оцени дека овластувањето на министерот за 
труд и социјална политика со акт да ја утврдува виси-
ната и начинот на плаќање на реалните трошоци напра-
вени во постапката за посвојување, нема уставна осно-
ва. Ова од причини што во Законот за семејството не се 
содржани никакви критериуми кои се тие реални тро-
шоци што ги прави Комисијата за посвојување и Цен-

тарот за социјална заштита. Утврдувањето на реалните 
трошоци со акт на министерот, а не со закон, не е во 
согласност со Уставот, имајќи предвид дека се работи 
за трошоци во управната постапка во која граѓаните ги 
остваруваат и заштитуваат со Уставот загарантираните 
слободи и права, поради што тие трошоци треба да би-
дат утврдени со закон. Под трошоци на постапката 
исто така не би можело да се вклучат услугите што се 
вршат во областа на социјалната заштита, вклучувајќи 
го и посвојувањето. 
Врз основа на наведеното, Судот оцени дека со да-

деното законско овластување министерот да ја утврду-
ва висината и начинот на плаќање на надоместокот на 
реалните трошоци при посвојување се отстапува од 
принципот на поделба на власта на законодавна, из-
вршна и судска. 
Покрај тоа, според мислењето на Судот овластува-

њето утврдено во оспорената одредба од Законот не 
претставува извршување на одредба од Законот, туку 
истото значи арбитрерност и можност од нееднаков 
третман кон субјектите односно посвоителите. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран 
Сулејманов. 

 
У. бр. 50/2005                            Претседател  

6 јули 2005 година         на Уставниот суд на Република 
      Скопје                                  Македонија, 
                                  Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 

898. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергети-

ка (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 
24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.07.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта 

можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати 
така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 25,937 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 25,879 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 26,095 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 27,823 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 28,333 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 16,039 
- М - 2                    до 16,014 
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Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 64,00 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 60,50 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 61,00 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 51,50 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 41,50 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 19,516 
- М - 2                    до 19,487 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката �г� и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат: 

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) НА ЦЕНИ)
ден/лит 

(3 ГРУПА 

ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 63,50 63,00 62,50 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 60,00 59,50 59,00 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 60,50 60,00 59,50 
Д-ДИЗЕЛ 51,00 50,50 50,00 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 41,00 40,50 40,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно оваа 
одлука. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на 
мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во 
земјата. 
Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    24,600 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            21,692 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          21,900 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,121 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                             3,136 
 
г) Мазут                                                         ден/кг. 
- М - 1 (М)                    0,100 
- М - 2                      0,100 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат:  

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(2 ГРУПА 
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 
(ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М-1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М-2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�, а ќе се применува од 00,01 часот на 26.07.2005 
година. 

 
       Бр. 02-798/1                                     Претседател, 
25 јули 2005 година                Славе Ивановски, с.р.    
          Скопје 
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Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 
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