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1787. 
Врз основа на член 13, став 4 од Законот за 

земјиште (�Службен весник на Република Макед
53/01 и Исправка бр. 97/01), Владата на Републик
нија на седницата одржана на 29.12.2004 година, ,  

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
БАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ Н
ЃУВАЊЕТО, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И
НАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ Н
СТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВ
ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕД 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓ

давањето под закуп и висината на посебните 
на постапките за отуѓувањето и давањето  по
С О Д Р Ж И Н
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на градежното земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 79/01, 103/01, 38/02 и 51/03), во членот 13 се додава 
нов став кој гласи:  

градежно 
онија� бр. 
а Македо-
донесе 

�Договорот од став 1 на овој член во случај на оту-
ѓување на градежно земјиште од член 12, алинеи 6 и 8 
го склучува министерот за транспорт и врски по прет-
ходно добиена согласност од Владата на Република 
Македонија�. 

 УРЕД-
А ОТУ-
 ВИСИ-
А ПО-
АЊЕТО 
ЈИШТЕ 
ОНИЈА 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
  Бр. 23-4851/1                    Претседател на Владата      увањето, 

трошоци 
д  закуп  

29 декември 2004 година       на Република Македонија, 
        Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1788. 
Врз основа на член 42 од Законот за државни служ-

беници (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 
85/03, 17/04 и 69/04), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.12.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА 
ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 

2005 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на државните служ-

беници за 2005 година изнесува 40,10 денари. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 01.01.2005 година. 

 
         Бр.23-4834/1                     Претседател на Владата 
29 декември 2004 година       на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1789. 
Врз основа на член 33 став 2 и член 34 од Законот 

за хартии од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 
63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002 и 31/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.12.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ 
ВО 2005 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се уредуваат начинот на издавање 

и вкупниот износ на емисијата на државни записи во 
2005 година. Во името на Владата на Република Маке-
донија, Министерството за финансии издава државни 
записи. 

2. Државните записи се издаваат со цел за прибира-
ње на парични средства заради премостување на вре-
менската неусогласеност меѓу приливот на приходи и 
извршување на расходите на Буџетот на Република Ма-
кедонија за 2005 година и за финансирање на Буџет-
скиот дефицит. 

3. Министерството за финансии врши емисија на 
државни записи во износ од 1.500.000.000,00 денари, за 
финансирање на буџетскиот дефицит. 
Издавањето на државните записи се врши согласно 

календарот за планираните емисии на државните запи-
си кои ги утврдува и објавува Министерството за фи-
нансии на почетокот на периодот за кој се однесува. 

4. Државните записи се издаваат во дематеријали-
зирана форма и гласат во денари. 
Номиналната вредност на еден државен запис изне-

сува 10.000,00 денари. 
5. Продажбата на државните записи се врши на аук-

ции кои ги спроведува Народната банка на Република 
Македонија, на кои право на учество имаат сите банки 
кои имаат одобрение да работат со хартии од вредност. 

6. Каматата на државните записи се формира на 
аукциите. Државните записи се продаваат по дисконти-
ран износ, а на денот на достасувањето се исплатува 
номиналната вредност на државните записи. Дисконти-
раниот износ е разлика помеѓу номиналната вредност 
на државниот запис и каматата. 

7. Банките од точка 5 на оваа одлука, дисконтира-
ниот износ за купените државни записи го уплатуваат 
на сметка на Министерството за финансии наредниот 
работен ден по одржување на аукцијата. 
Државните записи пристигнуваат за наплата на де-

нот утврден во Проспектот за аукција на државните за-
писи. 

8. Државните записи во форма на електронски за-
пис се водат во Централниот депозитар за хартии од 
вредност. За водење на државните записи во 2005 годи-
на во Централниот депозитар за хартии од вредност, 
Министерството за финансии склучува договор со 
Централниот депозитар за хартии од вредност. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 01.01.2005 година. 

 
    Бр. 23-3591/1                  Претседател на Владата      

29 декември 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1790. 
Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и 
69/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26 декем-
ври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за над-

ворешни работи се именува Емил Кирјас, дипл. инже-
нер по електротехника, сметано од 29 декември 2004 
година. 

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

 
       Бр. 17-4828/1                 Претседател на Владата 
26 декември 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1791. 
Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 
96/2000, 50/2001, 85/2003 и 50/2004) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26 декември 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА � СКОПЈЕ 
 
1. Самка Ибраимоски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија � Скопје, 
поради заминување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија � 
Скопје се именува Павел Трендафилов, претседател на 
Синдикатот за градежништво, индустрија за градежни 
материјали и проектирање на Република Македонија. 

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

    
       Бр. 17-4827/1                 Претседател на Владата 
26 декември 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1792. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 декември 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈВП �ВОДОСТОПАНСТВО  

НА МАКЕДОНИЈА� � СКОПЈЕ  
1. Линдита Шаќири-Атанасова се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор на ЈВП �Водосто-
панство на Македонија� � Скопје, поради заминување 
на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на ЈВП �Водосто-
панство на Македонија� � Скопје, се именува Кирил 
Настески, дипл.инженер. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
       Бр. 17-4826/1                  Претседател на Владата 
26 декември 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1793. 
Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 12/2003) и член 39 и 42 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 
67/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 20 декември 2004 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ  

1. Од должноста претседател и членови на Економ-
скиот совет, се разрешуваат: 
а) претседателот:  
- м-р Никола Поповски 
б) членовите: 
- Стевчо Јакимовски, 
- Јован Манасијевски, 
- д-р Владимир Кандикјан, 
- д-р Ванчо Узунов, 
- д-р Таки Фити, 
- д-р Методија Несторовски, 
- д-р Златка Поповска, 
- д-р Драгољуб Арсовски, 
- Светозар Јаневски, 
- Газменд Кадриу, 
- Илија Гечев, 
- м-р Фатмир Бесими. 
2. За претседател и членови на Економскиот совет 

се именуваат:  
а) за претседател: 
- м-р Никола Поповски, министер за финансии. 
б) за членови: 
- Минчо Јорданов, заменик на претседателот на 

Владата, 
- м-р Фатмир Бесими, министер за економија, 
- Стевчо Јакимовски, министер за труд и социјална 

политика, 
- Џемали Мехази, министер за транспорт и врски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
       Бр. 17-4726/1                 Претседател на Владата 
20 декември 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

1794. 
Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 12/2003) и член 39 и 42 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 
67/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 декември 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ 
 
1. Од должноста претседател и членови на Правни-

от совет, се разрешуваат: 
а) претседателот:  
- д-р Владо Бучковски 
б) членовите: 
- Иџет Мемети, 
- Славко Петров, 
- Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, 
- д-р Борче Давитковски, 
- д-р Арсен Јаневски, 
- д-р Горан Коевски, 
- Самоил Филиповски,  
- д-р Сашко Георгиевски, 
- д-р Дејан Мицковиќ, 
- проф. д-р Блерим Река, 
- Беким Нухија, 
- Никола Стоименовиќ. 
2. За претседател и членови на Правниот совет се 

именуваат:  
а) за претседател: 
- Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, министер за правда, 
б) за членови: 
- Љубомир Михајловски, министер за внатрешни 

работи, 
- м-р Зоран Шапуриќ, министер за животна средина 

и просторно планирање. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 17-4725/1                Претседател на Владата 
20 декември 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1795. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за Царинска 

управа (�Службен весник на РМ� број 46/2004), мини-
стерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ  
НА УПОТРЕБАТА НА СИМБОЛОТ  

НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на употребата на симболот на Царин-
ската управа. 

 
Член 2 

Симболот на Царинската управа е во кружен облик 
со два натписа - во горниот дел стои �Република Маке-
донија Царинска управа�, а во долниот дел стои ЦАРИ-
НА - CUSTOMS. Симболот е составен од средишна цр-
вена лента со златно-жолта рамка, која ги симболизира 
граничните премини, а над неа и под неа има по три 
златно-жолти ленти, кои го симболизираат протокот на 
луѓе и стоки преку царинската линија. 
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Член 3 
Симболот на Царинската управа се употребува: 
1. На знамето на Царинската управа, кое е геоме-

триски еднакво како што е знамето на Република Маке-
донија, на бела боја. 
На средината на знамето е обработен симболот на 

Царинската управа. 
Центарот на симболот се поклопува со точката во 

која се сечат дијагоналите на знамето. 
Односот на широчината и должината на знамето е 

еден спрема два. 
Знамето е постојано истакнато покрај знамето на 

Република Македонија пред влезот, каде што е седи-
штето на Централната управа и седиштето на Царинар-
ницата. 
Знамето може да биде истакнато покрај знамето на 

Република Македонија: 
а) На прослави и други свечености, со кои се одбе-

лежуваат настани, битни за Царинската управа; 
б) При меѓународни средби, спортски, културни и 

други настани, на кои се претставува, односно на кои 
зема учество Царинската управа, во согласност со пра-
вилата и практиката на одржувањето на тие средби и 
настани; 
в) Знамето треба да биде истакнато гледано од на-

пред, прво на десната страна од државното знаме, од-
носно прво до државното знаме ако знамињата се 
истакнати во колона. 

2. На официјални покани, честитки, визит карти, 
слични службени акти, како и документи, што за служ-
бени цели ги употребува Царинската управа на Репуб-
лика Македонија. 

3. На возила на Царинската управа. 
4. На влез и во простории каде е седиштето на Цен-

тралната управа, Царинарниците и нивните организа-
циони единици. 

5. На царинската униформа и службената легитима-
ција. 

6. Во други случаи, во врска со вршење на работите 
од надлежност на Царинската управа. 

 
Член 4 

Симболот може да се употреби како печатен, везен 
или ткаен материјал, налепница, метална значка, плаке-
та и значка за спомен во различни графички изведби. 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 11-32824/1                 Министер за финансии, 

30 декември 2004 година     м-р Никола Поповски, с.р. 
        Скопје 

__________ 
1796. 
Врз основа на член 76 став 5 и член 77 став 4 од За-

конот за персоналниот данок на доход (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 
50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002 и 95/2004), министе-
рот за финансии донесува 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИ-
ОТ ДАНОК НА ДОХОД НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА 

 
Член 1 

Во Упатството за начинот на пресметување и пла-
ќање на аконтациите на персоналниот данок на доход 
на личните примања (�Сл.весник на РМ�, бр.51/2001 и 
69/2001), во членот  4 ставот 3 се менува и гласи: 

�Пресметувањето на аконтациите на данокот се вр-
ши кога на утврдената  месечна даночна основа  од 
став 1 и 2 на овој член  ќе се применат  стапките од 
членот 15-а, од Законот  и тоа: 
 
на месечна даночна 

основа по стапка 

до 30.000 денари 15% 

од 30.000 до 60.000 
денари 

4.500 + 18% на делот од до-
ходот од  30.000 до 60.000 

денари 

над 60.000 денари 9.900 + 24% на делот од до-
ходот над 60.000 денари 

 
Член 2 

Во членот 5 ставот 1 се менува и гласи: 
� Ако аконтациите на персоналниот данок се прес-

метуваат на нето платата  што се исплатува, или на 
друг вид  на нето  лично примање утврдено од членот 2 
точките 1), 2), 5), 6), 7) и 10) на ова упатство, пресмету-
вањето на данокот се врши така што нето износот се 
намалува за личното ослободување утврдено во месе-
чен износ согласно член 15-а,  став 3 од Законот и на  
утврдената основа се применуваат пропишаните стап-
ки на следниот начин: 
 
на месечна  даночна  

основа по стапка 

до 25.500 денари 
 

17,647059% 
 

од 25.500  до 50.100 
денари 

4.500 + 21,951219% на де-
лот од доходот од 25.500 до 

50.100 денари 
 

над 50.100 денари 
9.900+ 31,578947% на делот 
од доходот  над 50.100 де-

нари 
 

Член 3 
Во членот 6 по ставот 1 се додаваат два нови става 

2 и 3 кои гласат: 
�Кога утврдувањето на даночната основа за пресме-

тување на персоналниот данок се врши од бруто плата-
та, пресметаните придонеси и личното ослободување 
утврдено во членот 11 од Законот,  се одбивни ставки, 
а данокот се пресметува според стапките утврдени во 
членот 4 од ова упатство. 
Износот на личното ослободување пред почетокот 

на секоја година се објавува согласно со член 11 од 
Законот.  

Член 4 
Во членот 11 образецот ПДД-МП се заменува со 

нов образец ПДД-МП. 
 

Член 5 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2005 година. 
  
     Бр. 08-32814/1                     Министер за финансии, 
декември 2004 година          м-р Никола Поповски, с.р. 

     Скопје  
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1797. 
Врз основа на член 11-е, став 1, алинеја 4 од Зако-

нот за енергетика (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02, 38/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30.12.2004 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ  
НА ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој Правилник се уредува начинот за формира-

ње, одобрување и контрола на цените (во натамошниот 
текст: регулирање на цените) за производство, пренос 
и дистрибуција на електричната енергија. 
Одредбите на овој Правилник се однесуваат на 

претпријатијата кои вршат регулирани дејности од об-
ласта на електроенергетиката.  
Под регулирани дејности во смисла на став 2 од 

овој член се подразбираат производство на електрична 
енергија за потрошувачи кои купуваат електрична 
енергија за сопствени потреби по пропишан тарифен 
систем (во понатамошниот текст: тарифни потрошува-
чи), пренос на електрична енергија и дистрибуција на 
електрична енергија. 
Претпријатијата кои вршат регулирани дејности (во 

понатамошниот текст: претпријатијата) се должни да 
ги формираат цените согласно методологијата утврде-
на со овој правилник.  

Член 2 
Регулирањето на цените на електрична енергија на 

начин и постапка утврдени со овој Правилник има цел 
да обезбеди:   

- заштита од злоупотреба на доминантна и моно-
полска положба на претпријатијата; 

- заштита на потрошувачите на електрична енерги-
ја и обезбедување на сигурно, континуирано и безбед-
но снабдување со електрична енергија; 

- услови за трајно и успешно работење на претпри-
јатијата со определување на ниво на регулиран принос 
на капиталот;  

- иден развој на претпријатијата преку регулирање 
засновано на мотивации за подобрување на продуктив-
носта и ефикасно работење; 

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги 
даваат претпријатијата; 

- стабилни и предвидливи односи на пазарот на 
електрична енергија, кои обезбедуваат поволни услови 
за привлекување на инвеститори; 

- предуслови за одржлив развој, и   
- услови за примена на начелата на објективност, 

недискриминаторност и транспарентност. 
 

Член 3 
При регулирањето на цените, се користи методоло-

гија врз основа на поттикнувачка ценовна регулатива 
со примена на: 

- метод на регулиран максимален приход; 
- метод на регулирана максимална цена; 
- комбиниран метод (регулиран максимален приход 

и регулирана максимална цена). 
Метод на регулиран максимален приход од став 1, 

алинеја 1 од овој член, значи определување на приход 
кој на претпријатието ќе му биде дозволен годишно да 
го остварува преку наплата на надоместоци од изврше-
ните регулирани дејности. 
Метод на регулирана максимална цена од став 1, 

алинеа 2 од овој член, значи утврдување на цена прила-
годена според промените на трошоците, која обезбеду-
ва доволен приход за покривање на оправданите тро-
шоци.   

Комбиниран метод од став 1, алинеа 3 од овој член, 
значи едновремена примена на методот на регулиран 
максимален приход и методот на регулирана макси-
мална цена дадени во сооднос, кој го утврдува Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија).   
Во првиот регулиран период определен со член 4, 

став 3 од овој Правилник, соодносот од став 4 од овој 
чле  изнесува 50:50. н 

Член 4 
Под регулиран период во смисла на став 1 од овој 

член се подразбира периодот за кој со примена на ме-
тодите од член 3 од овој Правилник се определуваат 
регулираниот максимален приход, односно регулира-
ните максимални цени на електричната енергија и ус-
лугите на претпријатијата.  
Регулираниот период го утврдува Регулаторната 

комисија и по правило може да биде од три до пет го-
дини.  
Времетраењето на првиот регулиран период е три 

години со примена од 01.01. 2005 година до 31.12.2007 
година. 
Базната година за првиот регулиран период е 2004 

год на.     и 
Член 5 

Претпријатието кое врши две или повеќе регулира-
ни дејности или покрај регулираната дејност врши и 
некоја друга дејност која во смисла на овој Правилник 
не се смета за регулирана дејност, или претпријатието 
кое врши две или повеќе дејности во рамките на регу-
лираната дејност, должно е во своите интерни пресме-
тки да води одвоена евиденција за секоја од дејностите 
која ја врши пооделно, како и консолидирани биланси 
за другите дејности и да изготви биланс со преглед на 
приходите, расходите и резултатите од работењето за 
секоја дејност поодделно во согласност со закон.  
Трошоците за работење и организирање на пазарот 

на електрична енергија му се признаваат на претприја-
тието кое согласно закон е определено да ја врши деј-
носта оператор на пазар на електрична енергија.  

 
Член 6 

Претпријатието од член 1 од овој Правилник го во-
ди своето сметководството во согласност со меѓуна-
родните сметководствени стандарди.  
Претпријатието е должно при поднесување на бара-

ње за одобрување на цена и приход од член 20, став 1 од 
овој Правилник, до Регулаторната комисија да достави 
податоци согласно формуларите и табелите дадени во 
Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник.  
Претпријатието е должно по барање на Регулатор-

ната комисија да достави и други податоци и информа-
ции потребни за регулирање на цената, вклучувајќи и 
увид во инвестиционо - техничката документација за 
нови објекти. 

 
II. НАЧИН И ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАН МА-
КСИМАЛЕН ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА  

1. Пренос на електрична енергија  
Член 7 

Регулираниот максимален приход на претпријатието 
кое врши пренос на електрична енергија треба да ги по-
крие трошоците за пренос, трошоците за управување со 
преносниот систем на висок напон (на номинален напон 
110 kV и повеќе), на територијата на Република Македо-
нија и да обезбеди ниво на регулиран принос на капита-
лот, а се определува на начин и постапка утврдена со 
овој Правилник и со примена на методологијата дадена 
во Прилог 1 кој што е составен дел на овој Правилник. 
Регулираниот максимален приход од став 1 од овој 

член, треба да ги покрие трошоците за:  
- управување, работење и одржување на преносни-

от систем; 
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- развој на преносниот систем, кој овозможува дол-
гогодишно, непречено пренесување на електрична 
енергија без ограничување (тесни грла); 

- технички загуби кои настануваат при пренесува-
њето на електрична енергија;  

- користење на интерконективните системи на дру-
ги држави за реализација на транзит на електрична 
енергија низ нивните системи при увоз и извоз на таа 
енергија во и од Република Македонија, согласно обвр-
ските прифатени на меѓународно ниво;  

- терциерна резерва;  
- системски услуги; 
- приклучување кон преносниот систем, и 
-
 
 заштита на животната средина. 

Член 8 
Техничките загуби од член 7, став 2, алинеја 3 од 

овој Правилник се признаваат до 3% од вкупната еле-
ктрична енергија на влез во преносниот систем од про-
изводителите и увоз, не вклучувајќи ги транзитираните 
кол ини на електрична енергија. ич   

Член 9 
Обврските прифатени на меѓународно ниво од член 

7, став 2, алинеја 4 од овој Правилник се однесуваат на 
обврските кои што произлегуваат од договори за:  

- учество во фондот за прекугранична трговија (ме-
ханизам за компензација при транзити помеѓу пренос-
ните оператори); 

- закупување на преносни капацитети; 
- закупување на преоптоварени преносни капаците-

ти, и  
- други  меѓународни договори.  

Член 10 
Трошоците за терциерна резерва од член 7, став 2, 

алинеја 5 од овој Правилник произлегуваат од: 
- потребата за обезбедување на активна моќност 

за покривање на поголемите отстапувања од планира-
ниот дневен дијаграм на потрошувачката, и 

- потребите за обезбедување на реактивна енерги-
ја и регулација на напон.    

Член 11 
Трошоците за системските услуги од член 7, став 2, 

алинеја 6 од овој Правилник  произлегуваат од давање 
на следните услуги: 

- примарна регулација на фреквенција и моќност; 
- секундарна регулација на фреквенција и моќност, и 
- стартување на агрегатите без надворешно напоју-

вање.    
Член 12 

Трошокот за приклучување кон преносниот систем 
од член 7, став 2, алинеја 7 од овој Правилник претста-
вува еднократен надоместок што го плаќаат само ко-
рисниците (производители и потрошувачи) кои директ-
но физички се поврзуваат кон преносниот систем, а се 
пресметува врз основа на вистински направените тро-
шоци за приклучување. 
Одржувањето и работењето со средствата за прик-

лучување ги врши претпријатието од член 7 од овој 
Правилник. 
Трошоците за одржување и работење од став 2 од 

овој член ги надоместува корисникот кој е директно 
приклучен на преносниот систем. Надоместокот за тро-
шоците за одржување и работење се пресметува на го-
дишно ниво, а се наплатува месечно сметајќи од денот 
на приклучување. 
Начинот на пресметката на годишниот надоместок 

од став 3 од овој член е даден во точката 2 на Прилогот 
1 кој што е составен дел на овој Правилник.  

2. Дистрибуција на електрична енергија  
Член 13 

Регулираниот максимален приход на претпријатие-
то кое врши дистрибуција на електрична енергија тре-
ба да ги покрие трошоците за дистрибуција, трошоците 
за управување со дистрибутивниот систем, трошоците 

за снабдување и испорака на електрична енергија на 
среден и низок (номинален напон 35; 20; 10; 6 и 0,4 
kV), и да обезбеди ниво на регулиран принос на капи-
талот, а се определува на начин и постапка утврдена со 
овој Правилник и со примена на методологијата дадена 
во Прилог 2 кој што е составен дел на овој Правилник. 
Регулираниот максимален приход од став 1 од овој 

член, треба да ги покрие трошоците за:  
- управување, работење и одржување на дистрибу-

тивниот систем; 
- развој на дистрибутивниот систем, кој овозможу-

ва долгогодишно, непречена дистрибуција на еле-
ктрична енергија без ограничување (тесни грла) на та-
рифните потрошувачи приклучени кон дистрибутивни-
от систем; 

- технички загуби кои настануваат при дистрибу-
ција на електрична енергија;  

- системски услуги; 
- приклучување кон дистрибутивниот систем; 
- отчитување, евидентирање и фактурирање на 

превземената електрична енергија, одржување и кон-
трола на мерните уреди, и 

-
 
 заштита на животната средина. 

Член 14 
Техничките загуби од член 13, став 2, алинеја 3 од 

овој Правилник се признаваат до 11% од збирот на 
превземената електрична енергија од преносниот си-
стем и од производителите приклучени кон дистрибу-
тивниот систем.    

Член 15 
Трошоците за системските услуги од член 13, став 

2, алинеја 4 од овој Правилник, доколку се обезбедат, 
произлегуваат од давање на следните услуги: 

- регулација на напон, и 
- обезбедување на прекумерна превземена реактив-

на моќност.  
Член 16 

Трошокот за приклучување кон дистрибутивниот 
систем од член 13, став 2, алинеја 5 од овој Правилник 
претставува еднократен надоместок што го плаќаат ко-
рисниците (производители и потрошувачи) кои физич-
ки се поврзуваат кон дистрибутивниот систем, а се 
пресметува врз основа на вистински направените тро-
шоци за приклучување. 
Одржувањето и работењето со средствата за прик-

лучување ги врши претпријатието од член 13 од овој 
Правилник и истите му се признаваат во оперативните 
тро оци. ш

 
3. Производство на електрична енергија  

Член 17 
Регулираниот максимален приход на претпријатието 

кое врши производство на електрична енергија за тариф-
ни потрошувачи (во понатамошниот текст: производител) 
треба да ги покрие трошоците за производство на еле-
ктрична енергија до праг на преносниот или дистрибутив-
ниот систем и да обезбеди ниво на регулиран принос на 
капиталот, а се определува на начин и постапка утврдена 
со овој Правилник и со примена на методологијата дадена 
во Прилог 3 кој што е составен дел на овој Правилник. 
Регулираниот максимален приход од став 1 од овој 

член, треба да ги покрие трошоците за:  
- работење и одржување на производните капаци-

тети; 
- реконструкција, модернизација и надградба на 

постојните и изградба на нови производни капацитети; 
- системски услуги; 
- приклучување кон системите за пренос или ди-

стрибуција, и 
-  заштита на животната средина. 

Член 18 
Трошоците за системските услуги од член 17, став 

2, алинеја 3 од овој Правилник произлегуваат од дава-
ње на следните услуги: 
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- примарна регулација на фреквенција; 
- регулација на напон, и 
- регулација на моќност. 
 

Член 19 
Трошокот за приклучување кон преносниот систем 

од член 17, став 2, алинеја 4 од овој Правилник прет-
ставува еднократен надоместок што го плаќа произво-
дителот кој директно физички се поврзува кон пренос-
ниот систем, а се пресметува врз основа на вистински 
направените трошоци за приклучување. 
Одржувањето и работењето со средствата за прик-

лучување ги врши претпријатието од член 7 од овој 
Правилник. 
Трошоците за одржување и работење од став 2 од 

овој член ги надоместува производителот кој е директ-
но приклучен на преносниот систем.  
Доколку производителот се приклучува кон дистри-

бутивниот систем трошокот за приклучување кон ди-
стрибутивниот систем од член 17, став 2, алинеја 4 од 
овој Правилник претставува еднократен надоместок што 
го плаќа производителот кој физички се поврзува кон 
дистрибутивниот систем, а се пресметува врз основа на 
вистински направените трошоци за приклучување. 
Одржувањето и работењето со средствата за прик-

лучување ги врши претпријатието од член 13 од овој 
Правилник.  

 
III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА 
БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЦЕНА 

 
Член 20 

Претпријатието од член 1 од овој Правилник подне-
сува барање до Регулаторната комисија за одобрување 
на цена и приход согласно со овој  Правилник (во по-
натамошниот текст: барање). 
Барањето го доставува управителот или директорот 

на претпријатието по претходна добиена согласност од 
органот на управување. 
Кон барањето треба да бидат доставени податоци 

од работењето на претпријатието, а особено: 
- решение за упис во трговскиот регистар со сите 

прилози и статутот на претпријатието во оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар; 

- финансиски извештаи со сите прилози во соглас-
ност со барањата на меѓународните сметководствени 
стандарди, ревидирани од страна на овластен ревизор; 

- финансиско-сметководствени информации изго-
твени во согласност со Прилог 4 кој што е составен дел 
на овој Правилник; 

- техничко-економски податоци, вклучувајќи ме-
сечни извештаи за продажбата и трошоците, како и сите 
други информации поврзани со регулирањето на цените; 

- информации за потрошувачките групи, вклучу-
вајќи го бројот на потрошувачите, продажбата на енер-
гија, приходите и информации за наплатата; 

- план за изградба на нови објекти, реконструкци-
ја и ревитализација на постојните објекти, во текот на 
регулираниот период, и 

- други податоци кои се сметаат како релевантни 
за претпријатието, како дополнување на поднесеното 
барање или по барање на Регулаторната комисија. 
Кон барањето претпријатието е должно да достави 

изјава за веродостојноста на барањето и податоците да-
дени во врска со него, потпишана од одговорното лице 
на претпријатието. Содржината на изјавата е дадена во 
Прилог 5 кој што е составен дел на овој Правилник.  
Барањето и податоците од став 3 од овој член се до-

ставуваат во четири примероци, од кои барањето и по-
датоците од алинеите 3, 4 и 5 од став 3 од овој член се 
доставуваат и во електронска форма.  

Член 21 
Претпријатието треба да го поднесе барањето до 

Регулаторната комисија, по правило најдоцна 90 дена 
пред истекот на тековната година, доколку барањето се 
однесува за промена на цена во наредната година.  

Постапката за одобрување и контрола на цената от-
почнува со денот на приемот на барањето во архивата 
на Регулаторната комисија. 
Во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето, 

Регулаторната комисија го разгледува барањето и до-
несува заклучок за утврдување на комплетноста на ба-
рањето кој што го доставува до претпријатието. Регу-
латорната комисија  може пред донесување на заклучо-
кот да го повика претпријатието на заеднички состанок 
за дополнителни информации и појаснувања во врска 
со поднесеното барање.            

 Доколку претпријатието во рок од 10 дена во це-
лост не постапи по барањата содржани во заклучокот 
од став 3 од овој член, Регулаторната комисија во рок 
од 5 дена ќе донесе решение со кое ќе го одбие барање-
то како некомплетно. 
Ако барањето е комплетно, Регулаторната комисија  

ќе донесе заклучок за  комплетноста на барањето и за 
отп чнување на постапка за јавна расправа по барањето. о 

Член 22 
Регулаторната комисија го утврдува текстот на ба-

рањето што ќе биде објавен на веб страната на Регула-
торната Комисија, и на трошок на претпријатието го 
објавува во најмалку два дневни весници од кои нај-
малку во еден од весниците што се издаваат на маке-
донски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збо-
руваат службен јазик различен од македонскиот јазик.    
Во текстот што се објавува се содржани податоци 

од барањето и причините поради кои е поднесено бара-
њето, начинот и рокот во кој  заинтересираните физич-
ки и правни лица можат да достават мислење, како и 
адресата на која се доставуваат мислењата. 
Регулаторната комисија е должна текстот од став 1 

на овој член да го објави во рок од 5 дена од денот на 
неговото утврдување, а рокот на прибирање на мисле-
ња и предлози од заинтересираните физички и правни 
лица не може да биде подолг од 15 дена од денот на об-
јавувањето.  

Член 23 
Регулаторната Комисија е должна во рок од 10 дена 

од завршувањето на прибирањето на мислењата од за-
интересираните физички и правни лица, да изврши 
анализа и да изготви извештај за резултатите од доста-
вените мислења и предлози.  
По изготвување на извештајот од став 1 од овој 

член, Регулаторната комисија е должна да свика подго-
твителна седница која треба да се одржи најдоцна до 
истекот на шеесетиот ден од денот на отпочнување на 
постапката. 
За присуство и учество во расправата на подготви-

телната седница се покануваат овластени претставници 
на заинтересираните претпријатија, инстутиции и орга-
изации.  н 

Член 24 
Регулаторната Комисија е должна најдоцна во рок 

од 15 дена од завршувањето на подготвителната седни-
ца да одржи редовна седница на која ќе донесе одлука 
по барањето за промена на цена.  
Одлуката донесена на седницата од став 1 од овој 

член задолжително се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�, а ќе се применува од 1 јануа-
ри наредната година.  

Член 25 
Одредбите од Деловникот за работа на Регулатор-

ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година,  соодветно се приме-
нуваат на организирањето и одржувањето на подготви-
телната седница и редовната седница на Регулаторната 
комисија.  

Член 26 
Претпријатието може да поднесе барање за промена 

на цена пред истекот на периодот за кој е одобрена регу-
лираната цена, во временски период различен од перио-



Стр. 10 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2004 
 

дот определен во член 21, став 1 од овој Правилник, во 
случај на настанување на околности кои не постоеле во 
времето на одобрување на цените, но предизвикале су-
штинско зголемување на пресметаните трошоци за пове-
ќе од 5% во претходниот регулиран период. 

IV.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Член 27 

Првото барање за одобрување на цена и приход, 
претпријатието може да го достави до Регулаторната ко-
мисија во временски период различен од периодот опре-
делен во член 21, став 1 од овој Правилник, при што по-
стапката за одобрување на барањето ќе се врши во сог-
ласност со одредбите на Дел III од овој Правилник. 

Претпријатието е должно да поднесе барање за про-
мена на цена пред истекот на периодот за кој е одобрена 
регулираната цена, во временски период различен од 
периодот определен во член 21, став 1 од овој Правил-
ник, во случај на настанување на околности кои не по-
стоеле во времето на одобрување на цените, но предиз-
викале суштинско намалување на пресметаните трошо-
ци за повеќе од 5% во претходниот регулиран период. 

 
Член 28 

Со денот на отпочнување на примена на овој Пра-
вилник, одредбите од Методологијата за формирање на 
цените за одделни видови енергија (�Службен весник 
на РМ� бр. 43/98) престануваат да се применуваат на 
фор ирањето на цените на електричната енергија.  Во случај кога претпријатието не поднесе барање за 

намалување на цена во согласност со став 2 од овој 
член, Регулаторната комисија ќе го извести претприја-
тието за отпочнување на постапка за намалување на це-
ната која што треба да заврши со донесување одлука во 
рок кој што неможе да биде подолг од 30 дена од денот 
на испраќањето на известувањето. Во известувањето ќе 
бидат определени роковите за превземање на одделни 
дејс ја во постапката.   

м 
Член 29 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�.   к 
        Бр. 01-1075/1                                Претседател, 
30 декември 2004 година            Славе Ивановски, с.р. тви
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О Б Ј А В У В А Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 
работење (�Сл.весник на РМ� бр.34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за 
работа на нерезиденти со хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија (�Сл.весник на РМ� бр.53/02, 11/03, 
19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија (�Сл.весник на РМ� 
бр.3/02, 51/03 и 85/03) гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија на ден  28.12.2004 година, донесе 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец декември 2004 година не може да изнесува помал-
ку од утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 6.051 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 8.297 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 7.124 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 4.683 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 9.684 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 10.152 
16 Производство на тутунски производи 8.128 
17 Производство на текстилни ткаенини 3.522 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.435 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 1.847 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 5.500 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.810 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 9.369 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 12.706 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 14.802 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 3.783 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 10.094 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВО-
ТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Овластените банки можат, од Народна банка на 

Република Македонија, да купуваат права за купување 
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на 
Република Македонија. 

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на 
оваа одлука, се однесуваат на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за купу-
вање на девизи, во евра, по продажен курс на Народна  
бан а на Република Македонија, по следната вредност: к

 
Валута во девизи        Количина       Вредност во денари 
Евро (ЕУР)                1                        0,41 
 
4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на На-

родна банка на Република Македонија.  
5. Цената на правото за купување на девизи по про-

дажни курсеви на Народна банка на Република Маке-
донија, важи од 01.01.2005 до 31.03.2005  година. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 01.01.2005 година и ќе се 
објави во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
    Бр. 02-14/747-2004                      Гувернер, 
28 декември 2004 година              м-р Петар Гошев, с.р. 

        Скопје  
_______________________________________________ 

 
О Б Ј А В И 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 
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27 Производство на основни метали   9.480 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.231 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место   9.210 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 9.196 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 7.220 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 5.182 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 11.701 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 5.392 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 8.889 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 4.373 

37 Рециклажа 4.211 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 11.186 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 8.248 
45 Градежништво 6.351 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 9.342 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли   9.700 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употреба 
и за домаќинствата 6.187 

55 Хотели и ресторани 7.029 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транс-

порт 6.635 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 11.197 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 

      
10.742 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 12.978 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 16.452 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 19.291 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување 22.164 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.900 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   6.605 

72 Компјутерски и сродни активности 9.089 
73 Истражување и развој 8.776 
74 Други деловни активности 8.055 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 9.088 
80 Образование 7.572 
85 Здравство и социјална работа 7.870 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.990 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 10.451 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 7.598 
93 Други услужни дејности 8.568 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
                                                 Министер, 
                Стевчо Јакимовски, 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 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 
ДЕКЕМВРИ 2004 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-декември 2004 година во 
однос на просечните цени на мало во 2003 година изне-
сува 0,9%. 

 
                              Директор, 
               Катерина Костадинова Даскаловска, с.р.  

__________ 
 
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 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕ-

КЕМВРИ 2004 ГОДИНА 
 
Движењето на трошоците на животот во Република 

Македонија во второто полугодие од 2004 година (пе-
риод: јули-декември 2004 година) во однос на првото 
полугодие од 2004 година (период: јануари-јуни 2004 
година) изнесува -1,5%. 

 
                              Директор, 
               Катерина Костадинова Даскаловска, с.р.  
 

 
 

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