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Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 и 
5/03), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6 февруари 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
 ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН  

1. За учество во состав на Меѓународните сили за 
безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ-5, се 
испраќа единица на Армијата на Република Македо-
нија - пешадиско одделение во состав од десет при-
падници на постојниот состав на Армијата на Репуб-
лика Македонија, во состав на германскиот контин-
гент на ИСАФ-5, за период од шест месеци, сметано 
од февруари 2004 година, под лидерството на НАТО 
со силите на ИСАФ-5. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, 
исхрана и итна медицинска помош на учесниците во ми-
ровната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обез-
бедува Сојузна Република Германија, а останатиот дел 
од трошоците ги обезбедува Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците 
во мировната операција ќе ги изврши Министерство-
то за одбрана. 

4. По завршувањето на учеството во мировната 
операција, Министерството за одбрана поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија. 

 5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07-626/1                             Претседател 

6 февруари  2004 година    на Собранието на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
91. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У  К  А  З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА  РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ  

I 
Г-дин Љупчо Арсовски, се отповикува од должноста 

извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Државата Израел, со седиште во Атина.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
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III 

Овој указ влегува во сила веднаш.  
      Указ бр. 1                                Претседател 

2 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
        Скопје                           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
92. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам  

У  К  А  З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН  АМБАСАДОР НА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ  
I 

Г-дин Виктор Димовски, се поставува за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-
нија во Државата Израел, со седиште во Белград.  

II 
Министерството за надворешни работи ќе го извр-

ши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш.  
      Указ бр. 2                                Претседател 

2 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
        Скопје                           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
93. 

Врз основа на член 41 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2004 година (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 85/03), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
03.02.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ДО ЛО-
КАЛНИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА ЗА 2004 ГОДИНА 

 
1. Распределувањето на средствата-тековни транс-

фери до јавните гласила (ЈП за радиодифузија) на ло-
кално ниво во износ од 16 милиони денари од Раздел 
193.01 - Агенција за информации, Програма 11, ставка 
443, потставка 443814, се врши континуирано и во 12 
еднакви делови, почнувајќи од јануари 2004 година. 

Трансферот на средствата го врши Агенцијата за 
информации на Република Македонија. Средствата се 
распределуваат на јавните радиодифузни претпријатија 
што вршат дејност на локално ниво, во следниве про-
центи - фиксни износи: 

- Куманово, Прилеп и Тетово по 6,00% односно по 
960.000,00 денари; 

- Битола - 5,40% (864.000,00 денари); 
- Гостивар, Охрид и Струмица по 4,60% (736.000,00 

денари); 
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- Гевгелија, Кавадарци, Кочани и Струга по 4,50% 
(720.000,00 денари); 

- Велес, Кичево и Штип по 3,80% (608.000,00 денари); 
- Делчево и Неготино по 3,60% (576.000,00 денари); 
- Дебар - 2,40% (384.000,00 денари); 
- Берово, Пробиштип, Радовиш и Ресен по 2,30% 

(368.000,00 денари); 
- Валандово, Виница, Демир Хисар, Кратово, Кру-

шево, Крива Паланка, Македонски Брод и Свети Нико-
ле по 1,825% (292.000,00 денари). 

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

 
       Бр. 23-144/1                       Претседател на Владата      
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
94. 

Врз основа на член 169, став 2 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 
96/00, 5/01 и 50/01), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 03.02.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИН-
ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА   

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Статутарната одлука за изменување и дополнување 
на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија бр. 02-482/1 од 26.12.2003 
година, донесена од Управниот одбор на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 26 декември 2003 година.  

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

 
       Бр. 23-347/1                      Претседател на Владата      
3 февруари 2004 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
95. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана 03.02.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНУВАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО  
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Престанува правото на користење на недвижен имот 
- објект што се наоѓа на КП 11913 КО Центар 1 во по-
вршина од 2.222,15 м2 на ул. “Градски ѕид“ ББ-Блок IV, 
зграда 1-Скопје на досегашниот корисник - Мини-
стерството за финансии. 

 
Член 2 

Правото на користење на недвижниот имот - објект 
од член 1 на оваа одлука се пренесува на Македонски 
железници - Здравствен дом на железничарите “Желез-
ничар“ Ц.О.   

Член 3 
Престанува правото на користење на недвижен имот - 

објекти што се наоѓа на КП 106 КО Центар 2 во вкупна 
нето површина од 1.658 м2 и земјиште под објекти во по-
вршина од 974 м2 на ул. “Мито Хаџи Василев Јасмин“ бр. 
9 - Скопје, на досегашниот корисник Македонски же-
лезници - Здравствен дом на железничарите “Железни-
чар“ Ц.О. 

Член 4 
Примопредавањето на недвижниот имот-објект од 

член 1 и 2 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Мини-
стерството за внатрешни работи, Министерството за 
финансии и Македонски железници - Здравствен дом 
на железничарите “Железничар“ Ц.О.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.   

  Бр. 23-419/1                     Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година        на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

96. 
Врз основа на член 19 став 1 алинеја 5 од Законот 

за радиодифузната дејност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/97) и член 44 став 1 алинеја 4 
од Законот за концесии („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 25/02 и 24/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на предлог на Советот за радиодифузи-
ја, на седницата одржана на 3.02.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБНОВУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИ-
ФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ЛОКАЛНО НИВО – ЗА РАДИО 

БР. 23-3163/1 ОД 21 ЈУЛИ 2003 ГОДИНА  
1. Во Одлуката за обновување на концесијата за вр-

шење радиодифузна дејност на локално ниво – за ра-
дио, бр. 23-3163/1 од 21 јули 2003 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 50/2003), во точ-
ката 1, се бришат зборовите: „26. Радио ББ Бранко и 
Бранко ДОО Кочани, 1.380,49“. 

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

 Бр. 23-5140/1       Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

97. 
Врз основа  на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јануари 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО  

1. Се разрешува Горан Бојковски од должноста за-
меник на директорот на Затворот Тетово.  

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
         Бр. 17-313/2                     Претседател на Владата 
26 јануари  2004 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

98. 
Врз основа  на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јануари 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО  

1. За заменик на директорот на Затворот Тетово се 
именува Милисав Димитријески, дипл. правник, рако-
водител на Секторот за извршно-управни и финанси-
ски работи и здравствена заштита на Воспитно - по-
правниот дом Тетово. 
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2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
         Бр. 17-314/2                     Претседател на Владата 
26 јануари  2004 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

99. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јануари 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ШТИП  СО ОТВОРЕНО 

ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУМИЦА 
 

1. Се разрешува Владимир Соколов од должноста 
заменик на директорот на Затворот Штип со Отворено 
одделение во Струмица. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Бр. 17-315/2                     Претседател на Владата 

26 јануари 2004 година          на Република Македонија, 
    Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
100. 

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јануари 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЗАТВОРОТ ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ  

ВО СТРУМИЦА 
 

1. За заменик на директорот на Затворот Штип со 
Отворено одделение во Струмица се именува Ванчо 
Ефтимов, дипл. правник, вработен во „Тутун“ ДООЕЛ 
– Штип. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Бр. 17-316/2                    Претседател на Владата 

26 јануари 2004 година        на Република Македонија, 
    Скопје    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
101. 

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јануари 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА СО ОТВОРЕНО 

ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП 
 

1. Се разрешува Санко Колунџиски од должноста 
заменик на директорот на Затворот Битола со Отворено 
одделение во Прилеп, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Бр. 17-317/2                     Претседател на Владата 

26 јануари 2004 година         на Република Македонија, 
    Скопје    Бранко Црвенковски, с.р. 

102. 
      Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јануари 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЗАТВОРОТ ГЕВГЕЛИЈА  

1. За заменик на директорот на Затворот Гевгелија се 
именува Софија Ручкоманова, дипл. педагог.  

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

Бр. 17-318/2                     Претседател на Владата      
26 јануари 2004 година         на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
103. 
      Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јануари 2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО КРИВА ПАЛАНКА  
1. За заменик на директорот на Затворот Скопје со 

Отворено одделение во Крива Паланка се именува Му-
хедин Брава, дипл. социјален работник.  

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

Бр. 17-319/2                     Претседател на Владата      
26 јануари 2004 година         на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
104. 
      Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпри-
јатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 јануари 2004 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ “СТРЕЖЕВО“-БИТОЛА  
1. За директор на Јавното претпријатие “Стрежево“ - 

Битола се именува м-р Илиос Вилос, дипл. град. инж.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-320/1                     Претседател на Владата      
26 јануари 2004 година         на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
105. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички 
и студентски стандард („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/98) и член 37 став 1 од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2004 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 85/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3.02.2004 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАЗВОЈ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА 
СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД ЗА 2004 ГОДИНА  
Програмата за остварување на дејноста студентски 

стандард за 2004 година е изготвена врз основа на Про-
грамата за работа на единките корисници на средства 
согласно Законот за ученички и студентски стандард и 
насоките за изготвување на Предлог буџетската прес-
метка за 2004 година доставени од страна на Мини-
стерството за финансии. 
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Утврдувањето на средствата за дејноста студентски 
стандард се врши според мерилата и критериумите, 
усвоените планови и програми од студентскиот стан-
дард и политиката за стипендирање и кредитирање на 
студентите. 

 
Ставка 441 - Програма 16 - студентски стандард  

На трансферната ставка 441 вкупните потребни 
средства за 2004 година изнесуваат 130.000.000 денари 
за сместување и исхрана на околу 6.000 студенти за 
кои Министерството за образование и наука партици-
пира во исхраната со 1890 денари по студент месечно и 
за сместување по просечна цена од околу 1100 денари 
по студент. 

Во оваа ставка се предвидени и трошоците за пре-
вентивна и здравствена заштита на неосигурените сту-
денти и целосната здравствена заштита на студентите 
стипендисти на Владата на Република Македонија од 
Република Албанија, Бугарија и Грција како и целосно-
то покривање на трошоците за сместување и исхрана 
на овие студенти во студентските домови. 

Сместувачките капацитети во Република Македонија 
не ги задоволуваат целосно потребите, така што секоја 
година се прават напори за подобрување на условите за 
сместување и исхрана во постојните студентски домови 
и проширување на сместувачките капацитети.  

Во сместувачките капацитети се опфатени околу 
6000 студенти од кои во Студентскиот центар „Скопје“ - 
Скопје сместувачките капацитети изнесуваат 4.150 лег-
ла, во четири студентски домови и тоа: Студентски дом 
„Гоце Делчев“, „Стив Наумов“, „Кузман Јосифовски 
Питу“ и Студентска населба „Невена Георгиева-Дуња“. 

Студентските капацитети во Скопје се проширени 
за откупениот хотел „Пелагонија“ од страна на Владата 
на Република Македонија со сместувачки капацитети 
од 900 легла. 

Во Студентскиот дом во Битола сместувачките ка-
пацитети изнесуваат 390 легла со тенденција да се зго-
лемат, во Охрид Студентскиот дом располага со 222 
легла, додека 111 студенти сместени се во ангажирани-
те капацитети во „Оаза“ - Штип и дел во ученичките 
домови во Република Македонија. 

Дел од сместувачките капацитети во моментот се 
користат со раселени лица од кризните подрачја. 

 
Ставка 443 - Програма 16 - стипендии  

и студентски кредити  
Во системот на кредитирање на студентите опфате-

ни се 4200 студенти со месечен износ на средства од 
2000 денари за што месечно се потребни 8.400.000 де-
нари односно годишно потребните средства изнесуваат 
84.000.000 денари. 

Во системот на стипендирање опфатени се 2780 та-
лентирани студенти со месечна стипендија од 3000 дена-
ри месечно по студент за што месечно се потребни 
8.340.000 денари односно годишните потреби изнесуваат 
83.400.000 денари и 280 стипендии од интерес на Репуб-
ликата кои студираат надвор од Републиката за струки 
кои не се застапени во Република Македонија со месечен 
износ на стипендија од 4500 денари односно годишно по-
требните средства изнесуваат 12.600.000 денари. 

Стипендистите на Владата имаат месечен износ на 
стипендија од 3.000 денари односно годишно се по-
требни 1.800.000 денари со целосно покриени трошоци 
во студентските домови. Во системот на стипендирање 
се опфатени и децата на загинатите бранители од 10 
стипендии со износ од 2.000 денари за што вкупните 
трошоци изнесуваат 200.000 денари. 

Пренесените неисплатени обврски од 2003 година 
за стипендии и кредити изнесуваат 19.000.000 денари.  

Вкупните потребни средства за оваа намена за 2004 
година вклучувајќи ја и пренесената обврска од 2003 го-
дина на ставката 443-трансфери изнесуваат 207.000.000 
денари, додека одобрените средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2004 година изнесуваат 188.000.000 
денари. 

Со Буџетот за 2004 година вкупните утврдени 
средства за програма 16 - Студентски стандард изнесу-
ваат и тоа:   
Ред.
бр. Ставка Потставка Намена Износ 
1. 441 441313 Превентивна 

здравствена за-
штита     1.500.000 

2. 441 441512 Студентски 
стандард   90.757.000 

3. 443 443511 Трансфери до 
студенти 188.000.000 

4. 467 467115 Изградба и 
адаптација на 
објекти од сту-
дентски 
стандард   30.000.000 

   Вкупно 310.257.000 
 
Оваа програма влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
         Бр. 23-311/1                     Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
106. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички 
и студентски стандард (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/98) и член 37 став 1 од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2004 година (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 85/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 03.02.2004 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2004 ГОДИНА 
 
Програмата за остварување на дејноста во ученич-

киот стандард за 2004 година е изготвена врз основа на 
насоките за изготвување на Предлог буџетската прес-
метка за 2004 година и согласно Законот за ученички и 
студентски стандард  и Програмата за работа на един-
ките корисници на средства-ученички домови. 

Финансирањето на ученичките домови се врши 
според критериуми за основите и мерилата за финанси-
рање  на дејноста во државните ученички домови сог-
ласно Законот за ученички и студентски  стандард,  об-
јавен во “Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37 од 29 јули 1998 година. 

Министерството за образование како основи на дејно-
ста со кои ги финансира државните ученички домови се: 

- сместување и исхрана на учениците; 
- остварување на програмата за воспитно образовна 

работа во државните ученички домови; 
- обезбедување услови за учење во објектите на 

ученичкиот стандард (инвестиции, опрема, тековно и 
инвестиционо одржување на објектите и опремата); 

- унапредување на дејноста на ученичките домови и 
обезбедување услови за работа според барањата на 
програмските содржини и стандарди; 

- здравствена заштита на учениците; 
- културно забавен живот, спорт, рекреација и ин-

формирање. 
Работата и престојот на учениците во државните 

ученички домови, како установи од воспитно образов-
на дејност се врши организирано, според правилник за 
работа на домовите и програмата за воспитно образов-
на дејност. 

Учениците се распределени во воспитни групи од 
25-30 ученици со кои раководат воспитувачи кои се 
грижат за целокупната работа на учениците особено за 
совладување на наставната програма што се изучува во 
училиштата каде тие учат. 
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Во специјалните ученички домови воспитните гру-
пи се формираат со 10 ученика во воспитна група. 

Во Република Македонија постојат 25 ученички до-
мови. Од нив во 21 дом финансирањето е целосно, а 4 
ученички домови се за посебни образовни потреби и се 
финансираат комбинирано преку Министерството за 
труд и социјална политика (ученички домови за оште-
тен вид, деца со оштетен слух и деца заостанати во 
својот развој). 

Во ученичките домови во Република Македонија 
сместување и исхрана во ученички домови користат 
3200 ученика. 

Финансирањето на дејноста во ученичките домови 
за 2004 година се врши согласно критериумите за осно-
вите и мерилата за финансирање на дејноста во држав-
ните ученички домови и утврдените средства со Буџе-
тот за 2004 година по утврдена цена за сместување и 
исхрана по ученик со партиципација во цената од стра-
на на Министерството за образование и наука во виси-
на од 4.080 денари по ученик. 

На трансферната ставка 441-Ученички стандард со 
Буџетот за 2004 година утврдени се 126.743.000 денари 
и истите се однесуваат за партиципација во цената за 
сместување и исхрана на учениците сместени во уче-
ничките домови. 

Цената по ученик месечно што се финансира преку 
Министерството за образование и наука изнесува 4.080 
денари месечно по ученик за 10 месеци во годината. 

Цената по ученик месечно што се наплатува од уче-
ниците ја утврдува Министерството за образование и 
наука и истата изнесува до 4.000 денари. 

Во системот за стипендирање се опфатени 2250 та-
лентирани ученици со висина на месечна стипендија од 
2.000 денари, 10 стипендисти на Владата на Република 
Македонија со месечен износ на стипендија од 3.000 де-
нари и 20 стипендии за деца на бранителите со месечна 
стипендија од 2.000 денари за 10 месеци во годината. 

За една учебна година потребните средства за сти-
пендирање изнесуваат 40.000.000 денари додека одо-
брените средства со Буџетот на трансферна ставка 443 
изнесуваат 32.000.000 денари. 

Имајќи го предвид рестриктивниот Буџет за 2004 
година Министерството за образование и наука го при-
фаќа во целост предвидениот Буџет за Програма 15-
ученички стандард и презема соодветни мерки и реше-
нија со тоа што недостигот ќе го покрива во рамките на 
Програмата. 

Вкупните утврдени средства со Буџетот за 2004 го-
дина за остварување на дејноста во ученичките домови 
изнесуваат 169.285.000 денари и тоа за: 

 
Ред. 
бр. 

Ста-
вка 

Потста-
вка Намена Износ 

1. 441 441311 Систематски  
прегледи 1.500.000 

2. 441 441313 Превентивна здрав-
ствена заштита 1.500.000 

3. 441 441511 Трансфери-ученички 
стандард 126.743.000 

4. 443 443515 Трансфери за поддр-
шка на млади таленти 32.000.000 

5. 463 463214 Купување на опрема 826.000 
6. 463 463217 Купување на кујн-

ска опрема 1.432.000 
7. 468 468111 Реконструкција на 

градежни објекти 5.284.000 
   Вкупно 169.285.000 

 
Со Буџетот за 2004 година утврдени се средства за 

систематски прегледи на вработените што претставува 
законска обврска и средства за превентивна здравстве-
на заштита. 

Од средствата за превентивна здравствена заштита 
се исплаќаат трошоците за превентивна здравствена за-
штита за учениците сместени во ученичките домови и 
здравствената заштита на стипендистите на Владата. 

Програмата ќе се реализира во рамките на утврде-
ните средства со Буџетот за 2004 година со промена на 
критериумите за стипендии за талентирани ученици со 
новата учебна година и со утврдување на различна це-
на по ученик за сместување и исхрана во ученичките 
домови. 

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

 
           Бр. 23-311/2                   Претседател на Владата 
3 февруари 2004 година         на Република Македонија, 
             Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
107. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 
за забавните игри („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3.02.2004 го-
дина, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ „ЛО-
ТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ СКОПЈЕ ЗА ПОСТО-
ЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА  НА  
УЛ. „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ“ БР. 7  ВО ПРИЛЕП 

 
1. Во Лиценцата бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година, 

издадена на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македони-
ја“ Скопје, за постојано приредување на посебни игри 
на среќа во автомат клуб, во точката 2 наместо зборо-
вите: „ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 7 во Прилеп“, треба 
да стои: „ул. „Маршал Тито“ бб во Неготино“. 

2. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 23-304/1      Претседател на Владата 

3 февруари 2004 година        на Република Македонија, 
     Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
108. 

Врз основа на член 190 став 2 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 62/02, 98/02, 25/03 и 
71/03), министерот за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРИ-
ЛАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА И ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ЗА СЛУЖБА 

ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Правилникот за мерилата за оценување на по-
себната здравствена и физичка способност за служба 
во Армијата на Република Македонија (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 79/03), Список на 
болести, телесни мани, недостатоци и повреди за оцена 
на здравствената способност за служба во Армијата на 
Република Македонија-Прилог бр. 1, се заменува со 
нов Список на болести, телесни мани, недостатоци и 
повреди за оцена на здравствената способност за служ-
ба во Армијата на Република Македонија-Прилог бр. 1. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
  Бр. 01-617/1                        Министер за одбрана, 

23 јануари 2004 година          д-р Владо Бучковски,с.р. 
      Скопје 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 7 

 



Стр. 8 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 

 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 36 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 

 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 38 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 

 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 



9 февруари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 46 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2004 
 

109. 
Врз основа на член 47 и член 59 став 2 од Царин-

скиот закон (“Службен весник на РМ“ бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/01, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), 
министерот за финансии  донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, 
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И ДРУГИТЕ 

ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата, содржината и начинот 

на пополнување на царинската декларација и другите 
исправи во царинската постапка (“Службен весник на 
РМ“ бр. 17/00 и 30/01), во глава 6 во членот 20 четврти-
от ред на рубрика 44 се менува и гласи: 

“Четвртиот ред се дели на два дела и се пополнува 
на следниов начин: 

прв дел: 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, 

овој дел не се пополнува. 
втор дел: 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, 

овој дел не се пополнува.“ 
 

Член 2 
Во Глава 6 во членот 21 четвртиот ред на рубрика 

44 се менува и гласи: 
“Четвртиот ред се дели на два дела и се пополнува 

на следниов начин: 
прв дел: 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, 

овој дел не се пополнува. 
втор дел: 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, 

овој дел не се пополнува.“ 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 11-2045/1                               Министер, 

28 јануари 2004 година        м-р Никола Поповски, с.р. 
      Скопје 

___________ 
110. 

Врз основа на член 15 од Законот за изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на РМ“ бр. 
15/90, 11/91, 11/94, 18/99 и 25/99), министерот за транс-
порт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАН-
ДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА 

ОБЈЕКТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за стандарди и нормативи за прое-

ктирање на објекти („Службен весник на РМ“ бр. 69/99, 
102/2000 и 2/2002), членовите 18, 19 и 51 се бришат. 

 
Член 2 

Членот 54, се менува и гласи: 
„Распореденоста на ПУО, надвор од подрачјата за 

кои има донесено урбанистички план или општ акт 
согласно закон, се утврдува со соодветен урбанистички 
проект за лоцирање на придружни и услужни содржи-
ни покрај патиштата, на следните минимални растоја-
нија: 

Табела 12 - Распоред на ПУО 
Ранг на патот Тип на 

придружни 
содржини Автопат Магистра-

лен 
Региона-

лен Локален 

Стојалишта Континуи-
рани ленти 1-2 км 1 км 

Ниши за
размин. 
500 м. 

Паркиралишта 5 км 5 км 5 км - 
Одморалишта 10 км 10 км 10 км - 
Станици 
за гориво 
(бен.ст.) 10 км 10 км 10 км 

- 

Автосервиси 10 км 10 км 10 км - 
Мотели и  
автокампови 10 км 10 км - - 

 
Член 3 

Членовите 60, 61 и 70 се бришат.  
Член 4 

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

 
        Бр. 13-477/4           Министер, 
30 јануари 2004 година                      Агрон Буџаку, с.р. 
             Скопје 

___________ 
111. 

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-
тика („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 додаде-
на 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 
одржана на 9.02.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа:  

а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                        до 14,493 
- МБ - 98                                                         до 14,917 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 14,917 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 14,735 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 15,159  
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 14,847 
- Д - 1                                                              до 14,847 
- Д - 2                                                             до 14,423  
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 15,204  
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 9,192 
- М - 2       до 9,165  
2. Претпријатијата и другите правни и физички ли-

ца, што вршат промет на нафтени деривати и увозници 
(во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат 
цените за одделни нафтени деривати така што највисо-
ките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:  

а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 51,00 
- МБ - 98                                                           до 51,50 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                   до 51,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 48,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до 48,50  
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 36,50 
- Д - 1                                                                до 36,50 
- Д - 2                                                               до 36,00 
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в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                          до 26,00  
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 11,437 
- М - 2       до 11,405  
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 

Во малопродажните цени содржан е данокот на до-
дадена вредност согласно Законот. 

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

а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             25,127 
- МБ - 98                                                              25,127 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                      25,127 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              22,343 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            22,343  
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,485 
- Д - 1                                                                   12,485 
- Д - 2                                                                  12,485  
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                               3,230  
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)              0,100 
- М - 2              0,100  
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 
ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:  

а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 3,20 
- МБ - 98                                                            до 3,20 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    до 3,20 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            до 3,20 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          до 3,20  
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    до 3,20 
- Д - 1                                                                 до 3,20 
- Д - 2                                                                до 3,20  
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20  
г) Мазут                                                   ден/кг 
- М - 1 (М)          до 0,40 
- М - 2          до 0,40  
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 10.02.2004 година.  
         Бр. 02-58/1                                Претседател, 
9 февруари 2004 година              Славе Ивановски, с.р.    
            Скопје  

___________ 
112. 

Врз основа  на член 37, 38 и 163 став 1 точка 4 од 
Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 
37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност, донесена на седницата одржана на   
18.12.2003година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
1. На Македонска Банка АД Скопје се дава одобре-

ние за издавање на долгорочни хартии од вредност - 
втора емисија на 56.707 обични акции со вкупна вред-
ност на емисијата од 226.828.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и Одлуката за зголемување на 
основната главница со издавање на акции од втора 
емисија бр. 08/91 од 23.07.2003 година, Одлуката за из-
менување и дополнување на Одлуката за зголемување 
на основната главница со издавање на акции од втора 
емисија бр. 09/128 од 14.11.2003 година и Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за зголемува-
ње на основната главница со издавање на акции од вто-
ра емисија бр. 09/142 од 10.12.2003 година. 

3. Се задолжува издавачот Македонска Банка АД 
Скопје во Соопштението, со кое јавноста ќе се извести 
за втората емисија на обични акции, да објави фактори 
на ризик во врска со издавачот и/или фактори на ризик 
во врска со хартиите од вредност од оваа емисија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на  донесу-
вањето. 

5. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Бр. 07-950/14           Комисија за хартии од вредност 

18 декември 2003 година               Претседател, 
    Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
113. 

Врз основа  на член 37 и 38  од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), соглас-
но Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, до-
несена на седницата одржана на 28.01.2004 година, Ко-
мисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. На Друштвото за промет, услуги и производство 

Југоопрема АД Скопје се дава одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 
2.997 обични акции во вредност од 152.847,50 ЕВРА 
или во денарска противвредност од 9.316.452,50 дена-
ри, согласно Одлуката бр. 02-1416/3 од 01.11.2002 го-
дина за нова емисија за акции. 

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

3. Ова решение влегува во сила со денот на  донесу-
вањето. 

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

 Бр. 07-81/2              Комисија за хартии од вредност 
28 јануари 2004 година                Претседател, 

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

114. 
Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вред-

ност („Сл. весник на РМ“ бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 
37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, 
на својата седница одржана на ден 28.01.2004 година, го 
донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на 
надоместокот по основ на барање за ревидирање на 
берзански трансакции на Македонска Берза АД Скопје 
бр. 02-2096/1 од 31.12.2003 година доставена до Коми-
сијата за хартии од вредност на ден 15.01.2003 година 
и евидентирана под деловоден број 08-69/1. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Бр. 08-69/2            Комисија за хартии од вредност 

28 јануари 2004 година                Претседател, 
   Скопје           проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  
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115. 
Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вред-

ност („Сл. весник на РМ“ бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 
37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, 
на својата седница одржана на ден 28.01.2004 година, го 
донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-
полнување на Процедурите за тргување на Македонска 
Берза АД Скопје бр. 02-2095/1 од 31.12.2003 година, 
доставена до Комисијата за хартии од вредност на ден 
15.01.2003 година и евидентирана под деловоден број 
08-70/1. 

2. Се задолжува Македонската Берза на долгорочни 
хартии од вредност АД Скопје да изготви пречистен 
текст на Процедурите за тргување на Македонска Бер-
за АД Скопје и пречистениот текст да го достави до 
Комисијата за хартии од вредност. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Бр. 08-70/2            Комисија за хартии од вредност 

28 јануари 2004 година                Претседател, 
   Скопје           проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  

___________ 
116. 

Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вред-
ност („Сл. весник на РМ“ бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 
37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, 
на својата седница одржана на ден 28.01.2004 година, го 
донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-
полнување на Правилата за работа на Македонска Бер-
за АД Скопје бр. 02-2094/1 од 31.12.2003 година доста-
вена до Комисијата за хартии од вредност на ден 
15.01.2003 година и евидентирана под деловоден број 
08-71/1. 

2. Се задолжува Македонската Берза на долгорочни 
хартии од вредност АД Скопје да изготви пречистен 
текст на Правилата за работа на Македонска Берза АД 
Скопје и пречистениот текст да го достави до Комиси-
јата за хартии од вредност. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Бр. 08-71/2            Комисија за хартии од вредност 

28 јануари 2004 година                Претседател, 
   Скопје           проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  

___________ 
117. 

Врз основа  на член 79 и член 90 став 2 од Законот 
за хартии од вредност (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002, 
37/2002, 31/2003 и 85/2003), Комисијата за хартии од 
вредност, на својата седница одржана на 28.01.2004 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 1. Се дава согласност на  барањето број 08-93/1 од 

22.01.2004 година на Македонска Берза АД Скопје за 
тргување со државни краткорочни хартии од вредност. 

2. Согласноста за тргување со државни краткорочни 
хартии од вредност е од времен карактер и ќе важи до 
донесување на решение, со кое Комисијата за хартии 
од вредност ќе даде согласност на измените на актите 
со кои се уредува работењето на Македонска Берза АД 
Скопје во смисла на обезбедување на услови за поврзу-
вање на понудата и побарувачката и на државните кра-
ткорочни хартии од вредност. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

4. Решението ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Бр. 08-108/4             Комисија за хартии од вредност 

28 јануари 2004 година                 Претседател, 
      Скопје               проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
118. 

Врз основа  на член 79 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комиси-
јата за хартии од вредност, на 28.01.2004 година,  донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 1. Се дава согласност на  Одлуката за измени и до-

полнување на Статутот на Македонска Берза АД Скоп-
је  бр. 02-2065/1 од 25.12.2003 година, доставена до Ко-
мисијата за хартии од вредност на ден 30.01.2004 годи-
на и заведена под деловоден број на КХВ 08-1500/1. 

 2. Се задолжува Македонската Берза на долгорочни 
хартии од вредност АД Скопје да изготви пречистен 
текст на Статутот на Македонска Берза АД Скопје и 
пречистениот текст да го достави до Комисијата за  
хартии од вредност. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на   доне-
сувањето и ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 Бр. 08-144/1           Комисија за хартии од вредност 

28 јануари 2004 година                 Претседател, 
      Скопје               проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
119. 

Врз основа на член 55 б став 3 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на 
28.01.2004 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува содржината и начи-

нот на водење на регистарот на акционерски друштва 
кој го води Комисијата за хартии од вредност (во ната-
мошниот текст: Комисија). 

 
Член 2 

Во регистарот на акционерски друштва (во ната-
мошниот текст: Регистар) се запишуваат сите акцио-
нерски друштва кои исполнуваат еден од следниве ус-
лови: 

- по основањето издале хартии од вредност по пат 
на јавна понуда; или 

- имаат повеќе од 100 акционери и основна главни-
на поголема од 1.000.000 евра. 

 
Член 3 

Во смисла на овој правилник: 
- акционерско друштво кое по основањето издало 

хартии од вредност по пат на јавна понуда е она акцио-
нерско друштво кое по влегувањето во сила на овој 
правилник ќе издаде хартии од вредност по пат на јав-
на понуда; 

- акционерско друштво кое име повеќе од 100 акци-
онери и основна главнина поголема од 1.000.000 евра е 
она акционерско друштво кое во последните пет дена 
од секој месец во секое тримесечје, почнувајќи од 
01.04.2004 година, ќе има повеќе од 100 акционери и 
основна главнина поголема од 1.000.000 евра. 
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Член 4 
Првиот внес на податоци во Регистарот ќе се извр-

ши врз основа на податоци добиени од Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје (во ната-
мошниот текст: Депозитар), со состојба на денот на 
стапување во сила на овој правилник. 

Депозитарот ќе ги достави податоците од став 1 на 
овој член исклучиво врз основа на критериумите утвр-
дени во член 2, алинеја 2 од овој правилник. 

 
Член 5 

Податоците содржани во Регистарот имаат статус 
на претпоставена точност и вистинитост. 

За точноста на податоците што се доставуваат во 
Регистарот одговара Депозитарот и акционерското 
друштво кое се води во Регистарот, односно оној суб-
јект кој истите ги доставил за внес. 

 
Член 6 

Податоците кои ќе бидат внесени во Регистарот, 
Комисијата ќе ги добива од: 

- акционерските друштва кои исполнуваат еден од 
критериумите од член 2 на овој правилник; 

- Депозитарот и 
- евиденцијата на Комисијата. 
 

Член 7 
Депозитарот е должен во рок од 3 дена по послед-

ниот ден од секое тримесечје, почнувајќи од 30.06.2004 
година, во писмена и електронска форма да ја известу-
ва Комисијата, за акционерските друштва кои ги ис-
полнуваат условите утврдени со член 3 од овој правил-
ник. 

Известувањето од став 1 на овој член ги содржи по-
датоците од член 8 на овој правилник. 

 
Член 8 

Во Регистарот, за акционерските друштва кои ги 
исполнуваат условите утврдени во член 2 на овој пра-
вилник, се запишуваат следниве податоци: 

- полн назив на друштвото; 
- скратен назив на друштвото; 
- седиште и адреса на друштвото; 
- матичен број на друштвото; 
- други податоци по оценка на Комисијата. 
 

Член 9 
За секоја промена на податоците од член 8, издава-

чот на хартии од вредност треба да ја извести во писме-
на и електронска форма Комисијата и Депозитарот во 
рок од 7 дена од денот на настанување на промената. 

 
Член 10 

Комисијата, врз основа на податоците од Депозита-
рот, издавачите на хартии од вредност и сопствената 
евиденција, го ажурира Регистарот на крајот на секое 
тримесечје, односно не подоцна од 30 дена од денот на 
добивање на податоците. 

 
Член 11 

Податоците во Регистарот се водат во електронска 
форма.  

Член 12 
Регистарот е достапен за јавноста преку веб страна-

та на Комисијата за хартии од вредност 
(www.sec.gov.mk).  

Член 13 
На барање од правно или физичко лице, Комисијата 

дава препис на податоци кои се водат во Регистарот на 
Комисијата.  

Член 14 
Во рок од 7 дена од денот на запишувањето во Ре-

гистарот, Комисијата го известува акционерското 
друштво дека е запишано во Регистарот на акционер-
ските друштва кој се води во Комисијата. 

Член 15 
Во рок од 7 дена од денот на бришењето на опреде-

лено акционерско друштво од Регистарот, Комисијата 
го известува акционерското друштво дека е избришано 
од Регистарот на акционерските друштва кој се води во 
Комисијата. 

 
Член 16 

Комисијата за запишувањето и бришењето на акци-
онерските друштва во и од Регистарот ги известува 
Берзата и Депозитарот во рок од 7 дена од извршеното 
запишување, односно бришење. 

 
Член 17 

Акционерските друштва кои се водат во Регистарот 
на Комисијата, плаќаат надомест согласно Тарифникот 
за висината на одделните надоместоци што ги наплату-
ва Комисијата за хартии од вредност. 

 
Член 18 

Податоците од член 8 од овој правилник се прика-
жуваат согласно Прилогот број 1, кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 19 

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

 
         Бр. 09-145/1           Комисија за хартии од вредност 
28 јануари 2004 година            Претседател, 
             Скопје          проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
 
Прилог 1 
 

О Б Р А З Е Ц 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 

РЕГИСТАР НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 
 

Р. бр.
Полн  

назив на 
друштвото

Скратен 
назив на 

друштвото

Седиште и 
адреса на 

друштвото 

Матичен 
број на 

друштвото 

Други податоци 
по оценка на 
Комисијата 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

___________ 
120. 

Врз основа  на член 219 од Законот за општата управ-
на постапка (“Сл. лист на СФРЈ“ бр. 47/86), кој со член 
5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), е преземен како републички 
пропис, Комисијата за хартии од вредност донесе  

   
З А К Л У Ч О К 

 
 1. Во Решението на Комисијата за хартии од вред-

ност број 07-77/7 од 28.01.2004 година, во точка 3 од 
диспозитивот, како и во образложението се исправа 
следнава грешка: “бројот 07-49/2 и датумот 05.02.2001 
година“ кој го определува решението на Комисијата за 
хартии од вредност кое треба да се укине, треба да се за-
мени со бројот: “07-472/2 и датумот 29.05.2001 година“. 

2. Овој заклучок има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство решението што се исправа, а истиот 
ќе се објави во “Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Бр. 07-77/8              Комисија за хартии од вредност 

30 јануари 2004 година                 Претседател, 
      Скопје               проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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121. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за  измени и до-

полнувања на Одлуката за единствената тарифа по која 
се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија  ("Службен 
весник на РМ" бр. 4/04), Дирекцијата за правни, орга-
низационо кадровски и публикациски работи  на  
02.02.2004 година, утврди  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАП-
ЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ 
ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 
1. Народна банка на Република Македонија (во на-

тамошниот текст: Народна банка) за услугите што ги 
врши во своето работење, наплатува надоместок спо-
ред одредбите на тарифата од оваа oдлука (во ната-
мошниот текст: тарифата). 

2. Ако за ист вид на услуги странски коресподент 
наплатува и ризичен износ на надоместок од надоме-
стокот од оваа тарифа. Народна банка ќе го применува 
принципот на реципроцитет. 

Одредбата од став 1 на оваа точка Народна банка ќе 
ја применува и спрема странските државјани во Репуб-
лика Македонија ако спрема македонските државјани во 
земјата на странскиот државјанин, се применуваат пови-
соки ставови од ставовите предвидени во оваа тарифа. 

3. Надоместокот по работите на девизните трансфе-
ри Народна банка го наплатува од денарската против-
вредност на девизниот износ. 

4. Надоместокот за услуги, од точка 1 на оваа oдлу-
ка, Народната банка го наплатува, по одделни видови 
на работи, според следната тарифа: 

 
Број на тарифниот        Височина на надоместот 
став и вид на работи 
             1              2 

 
Во надоместокот на услугите во точка 1 на оваа oд-

лука не е пресметан данокот на промет на услуги, кој 
паѓа на товар на корисникот на услугата. 

 
I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ 
 
1.Работи со девизи 

a) Работи на купопродажба на девизни 
средства со комерцијални банки: 
1.1.Продажба на девизи на овластени 
комерцијални банки           без надоместок 
1.2.Купување на девизи од овластени  
комерцијални банки           без надоместок 

Во цената на надоместокот е вклучен и трансферот 
на средствата. 

За определување на основата за пресметување на 
провизиите за работите на продажба на девизни средс-
тва со комерцијалните банки се користат средните кур-
севи од индикативната курсна листа на НБРМ на денот 
на склучувањето на трансакцијата. 

Надоместокот Народна банка на Република Маке-
донија  го наплатува веднаш со склучувањето на транс-
акцијата 
б)Работи на купопродажба на девизни средства со 
останатите домашни лица:  
1.3.Продажба на девизи                         без надоместок 
1.4.Купување на девизи           без надоместок 

За определување на основата за пресметување на 
провизиите за работите на продажба на девизни средс-
тва се користат продажните курсеви од индикативната 
курсна листа на НБРМ на денот на склучување на 
трансакцијата. 

Надоместокот Народна банка на Република Маке-
донија го наплатува веднаш со склучувањето на транс-
акцијата 

2. Трансфери 
2.1.Надомест за реализација   0,2% (од сто) но не повеќе 
од 
на трансфери во странство                               5000 денари 
2.2. Измени на трансферот                              750 денари 
2.3. Свифт трошоци во висина од       500 денари по дознака 

За определување на основата за пресметување на 
провизиите за трансферите се користат продажните 
курсеви од индикативната курсна листа на Народна 
банка на Република Македонија на денот на склучува-
ње на трансакцијата. 

Надоместокот Народна банка на Република Маке-
донија го наплатува веднаш со склучувањето на транс-
акцијата. Надоместокот на дознаките по основ сторно 
не се наплатува. 

Налогодавачот на секој трансфер во висина под 250 
евра е должен да ги  намири сите надоместоци и тро-
шоци со кои странскиот кореспондент ја товари Народ-
на банка на Република Македонија. Овој надоместок се 
плаќа во денари согласно  прописите. 

Од плаќање на надоместок за реализација на транс-
фер во  странство се ослободени плаќањата кои се реа-
лизираат согласно Законот за уредување на односите 
во врска со отплатата на користените кредити од меѓу-
народните финансиски  организации ("Сл.весник на 
РМ" бр. 48/94). 
3. Работа со странски ефективни средства за плаќање 
a) Работи на купопродажба на ефективни 
странски средства за плаќање со домашни 
овластени комерцијални банки.  
3.1. Продажба на ефектив-
ни странски средства за 
плаќање на овластени ко-
мерцијални банки 

без надоместок со транс-
фер на девизи на сметките 
во странство 
 

3.2.Купување на ефективни 
странски средства за плаќа-
ње од овластени банки 

без надоместок со транс-
фер на девизи на  сметки-
те во странство 

б) Работи на купопродаж-
ба на ефективни странски 
средства за плаќање со 
останати домашни лица 

 

3.3.Продажба на ефектив-
ни странски средства за  
плаќање  

0,2% (од сто) но не повеќе 
од 5000 денари 
 

3.4.Купување на ефектив-
ни странски средства за 
плаќање    

0% ( од сто) 
 

  
За определување на основата за пресметување на  

провизиите за работите на продажба на девизни средс-
тва се користат продажните курсеви од индикативната 
курсна листа на Народна банка на Република Македо-
нија  на денот на склучување на  трансакцијата. 

Надоместокот Народна банка на Република Маке-
донија го наплатува веднаш со склучувањето на транс-
акцијата. 
в) Работи со фалсификати  
3.5.Вештачење на фалси-
фикати 

2% (од сто) или најмалку 
2000 денари 

3.6.Анулирање на чекови 
и кредитни писма 

2% (од сто) или најмалку 
2000 денари 

4. Инкасо документи  
а) Чекови обврзници и 
други хартии од вредност 

 

4.1. Испратени во странс-
тво    

0% ( од сто) 

4.2.Примени од странство   0,0%(од сто) 
б)Други документи  
4.3.Одобренија и задолже-
нија по решенија на  над-
лежниот републички орган   

0%(од сто) 

в) Стокови исправи  
4.4.Испратени во странство  0% (од сто) 
4.5.Примени од странство   0% (од сто) 
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г) Меници  
4.6.Без протест 0% (од сто) 
4.7.Со протест 0% (од сто) 
4.8.Прибавување на акцепт 0,75% (од сто) најмалку 

24.750 денари, не повеќе 
од 1.000.000 денари 

4.9.Испраќање на меница 
во странство 

10.000 денари по меници 

5.Гаранции  
5.1. Издавање на гаранци-
ја со покритие 

1% (од сто) најмалку 
10.000 денари не повеќе 
од 300.000 денари (се нап-
латува тримесечно) 

5.2.Издавање на гаранција 
без покритие 

1,25% (од сто), најмалку 
12.500 денари, не повеќе 
од 375.000 денари( се нап-
латува тримесечно) 

5.3. Издавање на гаранци-
ја со обезбедување на по-
критие на плаќањето 

1% (од сто) најмалку 
10.000 денари, не повеќе 
од 300.000 денари (се нап-
латува  тримесечно) 

5.4.Измена на условите на 
гаранцијата 

1.500 денари 

5.5.Манипулација со до-
кументите 

0,3% (од сто), најмалку 
1.000 денари, не повеќе од 
100.000 денари 

5.6. Издавање на суперга-
ранции 

1,50% (од сто), најмалку 
25.000 денари, не повеќе 
од 500.000 денари (се нап-
латува тримесечно) 

5.7.Издавање на гаранција 
и на други форми на емс-
тво по кредитите за рефи-
нансирање 

1% (од сто), најмалку 
10.000 денари, не повеќе 
од 300.000 денари (се нап-
латува тримесечно) 

б) Лоро гаранции  
5.8. Спроведување на га-
рантно писмо 

1.500 денари 

5.9.Нотификација без об-
врска на банката 

0,2% (од сто) најмалку 
1000 денарине повеќе од 
100.000 денари (се напла-
тува тримесечно) 

5.10.Манипулација со ис-
правите 

0,3% (од сто) најмалку 
1000 денари, не повеќе од 
100.000 денари 

5.11.Конфирмација 1,50% (од сто) најмалку 
25.000 денари, не повеќе 
од 500.000 денари (се нaп-
латува тримесечно) 

5.12.Исплата по докумен-
тите предвидени во грани-
ците од претходниот став 

0,3% (од сто) најмалку 
25.000 денари, не повеќе 
од 300.000 денари (се нап-
латува тримесечно) 

5.13.Измена на условите 
на гаранцијата 

1.500 денари 
 

За определување на основата за пресметување на 
провизиите за работите со гаранциите се користат про-
дажните курсеви од индикативната курсна листа на 
НБРМ на денот на издавањето на трансакцијата. 

Надоместокот  по гаранциите се наплатува одна-
пред, а секое започнато тримесечје се смета како цело. 
Во случаите кога гаранцијата нема да се искористи це-
лосно или делумно надоместокот не се враќа. 
 
6. Акредитиви 
а) Ностро акредитиви 

 

6.1.Отворање на акреди-
тив со покритие 

0,3% (од сто), најмалку 
6.250 денари, не повеќе од 
100.000 денари (се напла-
тува квартално) 

6.2.Отворање на акреди-
тив со одложено полагање 
на покритие и со давање 
на инструменти за обезбе-
дување на покритие 

1,25% (од сто), најмалку 
18.750 денари, не повеќе 
од 250.000 денари (се нап-
латува квартално) 
 

6.3.Конфирмација на акре-
дитиви 

0,25% (од сто) најмалку 
6.250 денари, не повеќе од 
100.000 денари (се напла-
тува квартално) 

6.4.Прифаќање на обрабо-
тка на документите 

0,15% (од сто), најмалку 
1000 денари, не повеќе од 
100.000 денари 

6.5.Измена на условите на 
акредитивот (вклучувајќи 
пренос и сторнирање) 

750 денари 

б) Лоро акредитиви  
6.6. Нотификација (авизи-
рање) на корисникот 
 

0,15% (од сто), најмалку 
1000 денари не повеќе од 
100.000 денари (се напла-
тува тримесечнo) 

6.7.Конфирмација 0,5% (од сто), најмалку 
1000 денари не повеќе од 
100.000 денари (се напла-
тува тримесечно) 

6.8. Пренос на акредитив 0,2% (од сто) најмалку 
1000 денари, не повеќе од 
100.000 денари (се напла-
тува тримесечно) 

6.9.Измена на условите на 
акредитивот (вклучувајќи 
и сторнирање) 

750 денари 

6.10. Преземање и обрабо-
тка на документи 

0,15% (од сто), најмалку 
1000 денари, не повеќе од 
100.000 денари 

6.11.Обработка на прилив 1000 денари 
 

За определување на основата за пресметување на  
провизиите за работите со акредитивите се користат 
продажните курсеви од индикативната курсна листа на 
НБРМ на денот на отворањето на акредитивот. 

Налогодавачот по ностро акредитиви е должен  да 
ги намири сите надоместоци и трошоци со кои  стран-
скиот коренспондент ја товари Народна банка на Ре-
публика Македонија  без оглед на тоа дали акредити-
вот се отвора со или без положено покритие. Овој  на-
доместок се плаќа во денари согласно со прописите. 

Надоместокот по ностро акредитивите се пресмету-
ва однапред, а секое започнато тримесечје се смета ка-
ко цело. Плаќањето на провизијата се врши по затвора-
њето на акредитивот. Во случаите кога акредитивот не-
ма да се искористи, делумно или во целост провизијата 
не се враќа. 
7.Тековни сметки на 
странски лица 
а) Лоро сметки 
7.1.Уплата на девизи без надоместок 
7.2. Исплата на девизи 0,15%(од сто) 
 

За определување на основата за пресметување на  
провизиите за работите со акредитивите се користи из-
носот на девизи кој се исплатува. Провизијата се нап-
лаќа во девизи. 

 
II. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ 
 

8. За чување на депозити:  
8.1. Затворени-запечатени 
депозити со ознака на 
вредноста 

2‰ (од илјада), а годишно 
најмалку 4.000 денари (се 
наплатува годишно одна-
пред) 

8.2. Затворени-запечатени 
депозити, без ознака на 
вредноста 
 

по тежина 4.000 денари 
по килограм годишно, се-
кој започнат килограм се 
смета како цел, (се напла-
тува годишно однапред) 

8.3. Запечатени депозити 
со резервни клучеви (само 
од банки) 

8.000 денари депозит за 
година 
(се наплатува годишно 
однапред) 
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9. За чување на специја-
лен, судски и друг депо-
зит со скапоцености и со 
странска валута:  
9.1. Држење на депозитот 3% (од сто), а најмногу 

8.000 денари 
(наплата годишно одна-
пред) 

9.2. Процена и продажба 20% (од сто) од вредноста 
 

Надоместокот за чување, процена и продажба се 
наплатува од корисникот  на депозитот. 

 
10. Издавање на готовина 
на овластени банки за вр-
шење на платниот промет 

0,2% од издадената номи-
нална вредност 
на готовината 

11. Замена на пари:  
11.1. Замена на оштетени 
банкноти 

5% (од сто) од номинал-
ната вредност 

11.2. Замена на оштетени 
сребрени ковани пари 

20% (од сто) од номинал-
ната вредност 

11.3. Замена на други 
оштетени Ковани пари 

без надоместок 
 

12. Дополнителна замена 
на банкноти и ковани па-
ри повлечени од оптек 

5% (од сто) од номинал-
ната вредност 

III. ЗАЕМИ  
13. Внатрешни заеми:  
13.1. Издавање на хартии 
од вредност (освен благај-
нички записи) 

1‰ (од илјада) од номи-
налната вредност 

13.2. Амортизација на 
хартија од вредност(освен 
благајнички записи) 

2‰ (од илјада) од номи-
налната вредност, а нај-
малку 4.000 денари 

13.3. Исплата од втасани 
купони, обврзници и хар-
тии од вредност 

1‰ (од илјада) од номи-
налната вредност, а нај-
малку 12.000 денари 

13.4. Депозити на невра-
чени обврзници на држав-
ни заеми и благајнички 
записи   

8.000 денари по парче за 
година 

13.5. Преземање на хар-
тии од вредност од седи-
штето на СОК 

1‰ (од илјада) од номи-
налната вредност, а нај-
малку 8.000 денари 

14. Надворешни заеми:  
14.1. Ликвидација на ку-
пони и обврзници по 
предвоени заеми 

1,5‰ (од илјада) од номи-
налната вредност, 
а најмалку 8.000 денари 

14.2. Ликвидација на об-
врзници по меѓудржавни 
спогодби 

1,5‰ (од илјада) од номи-
налната вредност,  
а најмалку 12.000 денари 

IV. ОДНОСИ СО РЕПУБЛИКАТА  
15. Исплата на курсните 
разлики по определени 
странски кредити 

1‰ (од илјада) по секоја 
извршена исплата на крај-
ниот корисник 

16. Издавање на обврзни-
ци 

1‰ (од илјада) од номи-
налната вредност 

17. Амортизација на об-
врзници 

2‰ (од илјада) од номи-
налната вредност 

V. ПОСЕБНИ РАБОТИ  
18. Користење и отплата 
на странски заеми и кре-
дити за сметка на општес-
твено политичките заед-
ници 

0,1‰ (од илјада) годиш-
но, најмалку 12.000 дена-
ри однапред од странски-
те кредити на крајот на 
изминатото полугодие 

19. Издавање, дистрибуи-
рање и евиденција на та-
ксени и даночни и други 
вредносници 

5% (од сто) на номинални-
от износ на продадените 
таксени и даночни вред-
носници (административ-
ни, судски и таксени мар-
ки и меници бланкети) 

20. Замена на оштетени, 
откуп на неупотребливи и 
оштетени таксени и да-
ночни вредносници 

3% (од сто) на номинал-
ниот износ 

21. Издавање на конзулар-
ни марки 

5% (од сто) на номинал-
ниот износ на издадените 
вредносници 

22. Продажба на денарски 
банкноти на странски ко-
респонденти 

износ на фактичките тро-
шоци 

23. Враќање на денарски 
банкноти од странски ко-
респонденти до износ од 
10% по аранжман  
23.1. За коресподенти-ку-
пувачи по договор со На-
родна банка 

- износ на фактичките тро-
шоци (2‰ од илјада) за 
банкноти, а најмалку 4.000 
сметано од номиналната 
вредност на пратката- 4‰ 
од илјада) за ковани пари 
(најмалку 8.000 денари) 
сметано од номиналната 
вредност на пратката 

23.2. За коресподенти што 
не се купувачи по договор 

- износ на фактичките 
трошоци - 5‰ (од илјада) 
за банкноти (најмалку 
4.000 денари) сметано на 
номиналната вредност на 
пратката 10‰ (од илјада) 
за купување на пари (нај-
малку 8.000 денари) 

24. Продажба на странски 
купувач нумизматички пари 
 

- фактички трошоци и 10% 
(од сто) на продажната це-
на на нумизматички пари 

VI. ДРУГИ РАБОТИ  
25. Достава на вредности:  
25.1. Достава на вредно-
сти преку пошта 

2‰ (од илјада) најмалку 
8.000 денари 

25.2. Известување за до-
става на вредности 20.000 денари 
26. Разно:  
26.1. Публикации на На-
родна банка 

износ на фактичките тро-
шоци 

26.2. Издавање на разни 
потврди, уверенија и друго 20.000 денари 
26.3. Давање на стручни 
одговори по барање на 
граѓани, претпријатија 
или институции во врска 
со граѓански предмети. 
По барање на правни и 
физички лица НБРМ ги 
издава следниве докумен-
ти и ги наплаќа следните 
надоместоци,освен на ба-
рање на судовите, мини-
стерства и други владини 
органи и институции 1.000 денари 
1. Потврда за движење на 
курсот на една валута за 
еден ден 200 денари 
2. Потврда за движење на 
курсот до три валути за 
еден ден 300 денари 
3. Потврда за движење на 
курсот над три валути за 
еден ден 400 денари 
4. Менувачка курсна ли-
ста за еден ден 300 денари 
5. Менувачка курсна ли-
ста за една недела 400 денари 
6. Менувачка курсна ли-
ста за еден месец 1.500 денари 
7. Курсна листа за еден ден 300 денари 
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8. Курсна листа за една 
недела 400 денари 
9. Курсна листа за еден 
месец 1.500 денари 
10. Потврда за курсот на 
валути вон официјалната 
курсна листа 500 денари 
11.Месечна претплата на 
курсна листа за пресмету-
вање царинска основица и 
поврати на царини и ца-
рински давачки 500 денари 
12.Месечна претплата на 
курсна листа за неконвер-
тибилни валути 500 денари 
26.4 
1. Провизија за разгледу-
вање на барање за издава-
ње дозвола за основање 
на банка, подружница на 
странска банка и банка за 
микрофинансирање 100.000 денари 
2. Провизија за разгледу-
вање на барање за статус-
ни измени во согласност 
со Законот за банките 50.000 денари 
3. Провизија за разгледува-
ње на барање за издавање 
на дозвола за основање и 
работа на пазарот на пари и 
краткорочни хартии од 
вредност, отворање прет-
ставништво на странска 
банка или друга странска  
финансиска институција 50.000 денари 
4. Провизија за разгледува-
ње на барање за издавање 
на претходна согласност по 
член 11, 11-а и член 25 од 
Законот за банките  30.000 денари 
5. Провизија за одлучува-
ње во согласност со член 
26 став 4 в.в. со став 1 
точка 2 од Законот за бан-
ките и тоа:  
а) за правни лица 10.000 денари 
б) за физички лица 5.000 денари 
6. Провизија за давање на 
стручни мислења  и одговори   1.000 денари 
7. Провизија за издавање 
согласност согласно член 
45 став 1 точка 2 и член 
46 став 1 од Законот за 
банките кои банката ги 
врши во странство, како и 
за посреднички работи со 
хартии од вредност  50.000 денари 
8. Провизија за издавање 
на дозвола за вршење на 
девизно валутни работи 20.000 денари 
9. Провизија за издавање на 
решение за вршење мену-
вачки работи во свое име и 
за своја сметка и во име и 
за сметка на некоја банка 20.000 денари 
10. Провизија за издавање 
на решение за измена на 
решение за вршење мену-
вачки работи за ново ме-
нувачко место 15.000 денари 
11. Провизија за издавање 
на решение за измена на 
решение за вршење мену-
вачки работи со кое се ме-
нува адреса 8.000 денари 

12. Провизија за издавање 
на решение за измена на 
решение за вршење мену-
вачки работи заради усог-
ласување на името на 
правниот субјект со реше-
ние за  пререгистрација 3.000 денари 
13. Провизија за разгледува-
ње на барање  за издавање на 
решение за вршење на услу-
ги брз трансфер на пари 50.000 денари 
14. Провизија за разгледу-
вање на барање за издава-
ње на решение за измена 
на решение за вршење на 
услуга брз трансфер на 
пари за ново место од ка-
де ќе се врши услугата 
брз трансфер на пари 40.000 денари 
15. Провизија за разгледу-
вање на барање за издава-
ње на решение за измена 
на решение за вршење на 
услуга брз трансфер на 
пари со кое се менува 
адресата на седиштето во 
кое ќе се врши услугата 
брз трансфер на пари 20.000 денари 
16. Провизија за издавање 
на решение за измена на ре-
шение за вршење на услуга 
брз трансфер на пари заради 
усогласување на името на 
правниот субјект или овла-
стеното лице со решението 
за пререгистрација 3.000 денари 
17. Провизија за регистри-
рање на договорот склучен 
помеѓу давателот на услу-
га и субагентот во региста-
рот на даватели на услуга 
брз трансфер на пари 5.000 денари  

При повторно барање за издавање на дозволите и 
согласностите од оваа потточка, провизијата изнесува 
двојно од провизијата утврдена во претходниот став. 

5. Покрај надоместокот што е предвиден со оваа тари-
фа, Народна банка ги наплатува сите фактички трошоци 
што ги имала во врска со извршувањето на услугите. 

Под фактичките трошоци се подразбираат: 
а) Поштарина за препорачани, експресни и авион-

ски пратки, пратки со рецепис и други посебни ракува-
ња со пратки, поштарина за пакети, како и транспортни 
трошоци, 

б) Трошоците за телеграми, телекси, телефакси и 
телефонски разговори. 

в) Трошоци за материјалите за пакување, 
г) Трошоците што ги засметуваат другите банки во 

земјата кои учествуваат во извршувањето на работите, 
д) Провизија и трошоци што ги засметуваат стран-

ските банки, 
ѓ) Такси, даноци и сл. што Народна банка ги плаќа 

за сметка на корисникот на услугата, 
е) Трошоци за премија на осигурување што Народ-

на банка ја плаќа за сметка на корисникот на услугата, 
ж) Други издатоци што се направени по барање од 

корисникот на услугата. 
6. Провизијата при издвојување на дел од девизните 

резерви согласно со Одлуката за користење на дел од 
девизните резерви за издавање на гаранции на овласте-
ни банки за работа со странство во функција на поддр-
жување на стопански активности изнесува 0,1% месеч-
но од ангажираниот износ, освен за долгорочни креди-
ти за инвестициони вложувања 

Провизијата се наплатува од овластената банка. 
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VII. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 
Надоместоци на Народна банка на Република Македонија за работи во платниот промет: 

Начин на приклучување  
Број 1 Broj 2 Broj 3 

Еднократни трошоци за приклучување и 
тестирање 50.000,00 ден. 50.000,00 ден. 100.000,00 ден. 
Еднократни трошоци за индиректно учество 10.000,00 ден. 10.000,00 ден. 10.000,00 ден. 
Промена на начин на приклучување 2.000,00 ден 2.000,00 ден. 2.000,00 ден. 
Месечно членство:    
• Месечно членство за носител на платен промет 36.000,00 ден. 36.000,00 ден. 36.000,00 ден. 
• Месечно членство за клириншка куќа 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 
• Месечно членство за останати директни 

учесници кои вршат плаќања 12.000,00 ден. 12.000,00 ден. 12.000,00 ден. 
• Месечно членство за останати директни 

учесници кои не вршат плаќања 3.000,00 ден. 3.000,00 ден. 3.000,00 ден. 
Однос налози за плаќање/ Единици за 
пресметка    
• за период до 13:00 часот 1 налог за плаќање е 1 единица за пресметка 
• за период  од 13:00 часот до 15:00 часот 1 налог за плаќање е 1,5 единици за пресметка 
• за период  од 15:00 часот до 16:00 часот 1 налог за плаќање е 4 единици за пресметка 
• за период  по 16:00 1 налог за плаќање е 8 единици за пресметка 
Како време на прием на налогот за плаќање се смета: 
- за начин број 1 кога СВИФТ го доставил налогот за плаќање во МИПС и 
- за начин број 2 и начин број 3 кога МИПС го потврдил приемот на налогот за плаќање со порака за потврда. 
Во случај плаќањето да застане во ред на чекање, тогаш се зема времето кога плаќањето е порамнето. 
Како единствено валидно време се смета времето на МИПС системот. Сите други времиња на локалните компјутери 
на Учесниците не се релевантни за пресметката. 
Периодите на прием ги вклучуваат и завршните времиња. Така на пример периодот до 13:00 часот го вклучува и 
13:00:00, но не и 13:00:01. 
Цена на единица за пресметка и налог    
за првите 1.000 единици за пресметка во месецот 12,00 ден. 6,00 ден. 6,00 ден. 
за следните 5.000 единици за пресметка во месецот 9,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за следните неограничен број единици за пресметка 
во месецот 7,00 ден. 4,00 ден. 4,00 ден. 
за налози за плаќање во корист на трезорската 
сметка и сметката на Народна банка за редовно 
работење, без разлика на бројот на единици за 
пресметка (овие единици за пресметка не влегуваат 
во вкупниот збир) 

7,00 ден. 4,00 ден. 4,00 ден. 

за налози за плаќање на товар на сметка на 
клириншка институција, без разлика на бројот на 
трансакции 

7,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 

за налози за плаќање на товар на сметката на 
Стабилизациониот фонд - Министерство за 
Финансии на Република Македонија, во корист на 
трезорската сметка - Министерство за Финансии на 
Република Македонија 

0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 

Месечни цени на останати пораки    
за пратена порака МТн92 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за пратена порака МТн95 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за пратена порака МТ920 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за пратена порака МТ985 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за пратени пораки МТ999 и МТ199 10,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за пораки МТ999 до сите учесници 800,00 ден. 750,00 ден. 750,00 ден. 
Месечни цени на примени пораки    
за прием на пораки МТ900 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 
за прием на пораки МТ910 10,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за прием на пораки МТ942 10,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за прием на пораки МТ940 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за прием на пораки МТ950 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 
Неизвршено тестирање на ИСДН линија (за 
секој започнат ден, по истекот на времето за 
проверка на линијата) 

не применливо 1.000,00 ден. 1.000,00 ден. 

Продолжување на работното време на барање 
на Учесник 600,00 ден/мин 600,00 ден/мин 600,00 ден/мин 
Иницирање на внесување на налози од дискета 
(налозите се тарифираат како да пристигнале на 
начини на приклучување број 3) 

1.000,00 ден. 

Процесирање на Налог на хартија 1.000,00 ден. 
Процесирање на Налог на хартија на товар на 
сметка за задолжителна резерва 0,00 ден. 

Процесирање на налог на хартија на товар на 
туѓа сметка согласно со закон 

1 % од износот на налогот 
(минимум 5.000,00 ден.) 

се наплатува од сметката од која се врши задолжувањето 

Обработка на решение за присилна наплата 
100 денари за секој износ за кој се пресметува камата 

(минимум за една спецификација со налози за присилна 
наплата е 1.000,00 ден.) 

се наплатува од сметката од која се врши задолжувањето 
Внесување на налози за присилна наплата во 
платниот систем 

50,00 денари за еден налог 
се наплатува од сметката од која се врши задолжувањето 

Известување за пресметка на камата по 
решение за присилна наплата 100,00 ден. за еден износ 

Преписи од архивите со плаќања 50,00 ден по страна од одговорот 
(минимум е 500,00 денари по барање) 

Дополнително доставување на извод на хартија 50,00 ден. за извод 
Потврда за состојба на сметка  
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Ако носителот на платниот промет има помал број 
на единици за плаќање од минималниот пропишан број 
на единици за плаќање, тогаш му се наплатува мини-
малниот пропишан број на единици за плаќање. 

Минималниот број на единици за плаќање се пре-
пишува да биде 3 пати од бројот на пријавени сметки 
во ЕРИС на крајот на последниот ден во месецот за кој 
се врши наплатата. 

Налозите на хартија се примаат најдоцна до 14 ча-
сот во тековниот работен ден. 

По исклучок, од секој учесник може да се примат 
најмногу 5 налози на хартија на товар на неговата сме-
тка по овој термин но најдоцна 30 минути пред затво-
рањето на  МИПС системот. 

Наплатата се врши на почетокот на секој месец за 
претходниот месец. 

7. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа Од-
луката за единствената тарифа по која се наплатуваат 
надоместоците за услугите што ги врши Народна банка 
на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
81/02-Пречистен текст) и  Одлуката за измени и допол-
нувања на Одлуката за единствената тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши На-
родна банка на Република Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр.98/02, 11/03, 46/03, 66/03, 72/03 и 4/04 ) во 
кои е означено времето на нивното влегување во сила.  
О.бр.02-15/II-5/2004/1    Дирекција за правни, организационо 
2 февруари 2004 година   кадровски и публикациски работи 
             Скопје           Директор, 

              Снежана Бундалеска, с.р. 
_______________________________________________  

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ  
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
6. 

Врз основа на член 165  став 1 точка 3 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување (“Службен весник на 
РМ“бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 
50/01), а во врска со член 77 став 6 од Статутот на Фондот за 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(“Службен весник на РМ“ бр. 50/94, 34/95, 46/99 и 10/02), 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 26 де-
кември 2003 година, донесе 

 
С Т А Т У Т А Р Н А  О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ  НА МАКЕДОНИЈА   
Член 1 

 Во Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија  (“Службен весник на РМ“ бр. 
50/94, 34/95, 46/99 и 10/02) во член 13-а став 2, точката на 
крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: 
“по пат на јавен конкурс“. 

По ставот 2, се додава нов став 3 кој гласи: 
“Постапката за именување на заменикот на директо-

рот на Фондот се спроведува согласно со одредбите од 
член 12 и 13 од овој статут, кои се однесуваат на постап-
ката за именување на директор на Фондот“. 

Ставот 3 станува став 4.  
Член 2 

Оваа статутарна одлука влегува во сила осмиот ден од  
денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од 
Владата на Република Македонија.  

   Бр. 02-482/1                                 Претседател 
26 декември 2003 година             на Управниот одбор, 

       Скопје                             Ленка Балаловска, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

7. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 

10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување (“Службен весник на РМ“бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001 и 
50/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 26 декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕ-
РИОДОТ ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-
рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиското и инвалидското осигурување за обврзни-
ците на данок од приход од земјоделска дејност на кои 
земјоделската дејност им е единствено занимање (во 
натамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

 
Член 2 

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 
и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското 
осигурување се распоредуваат во основици на осигуру-
вање според висината на катастарскиот приход, и тоа: 

 
Ред. 
бр. 

Катастарски приход 
(во денари) 

Месечна основица  
на осигурување 

1. до 400,00 3581,00 
2. од 400,01 до 900,00 5700,00 
3. од 900,01 до 2.000,00 6507,00 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 7231,00 
5. од 4.500,01 до 7.000,00 7953,00 
6. над 7.000,01 8749,00 

 
Член 3 

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-
бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на повисока основица на осигурување должни се до 
31 март во тековната година да поднесат писмено бара-
ње до органот за јавни приходи во општината. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се 
применува од 1 октомври заклучно со 31 декември 2003 
година. 

 
   Бр. 02-256/1                                 Претседател 

19 јануари 2004 година                 на Управниот одбор, 
       Скопје                             Ленка Балаловска, с.р. 

____________ 
 
Во Спогодбата за продолжување на важноста на 

Колективниот договор на претпријатијата за професио-
нално оспособување и вработување на инвалиди во 
Република Македонија, објавена во "Сл. весник на РМ" 
бр. 3/2004, на стр.23, во потписот на Синдикатот треба 
да стои: "Претседател, Зоран Георгиевски". 

• за еден (1) ден 200,00 ден.
• за период до пет (5) дена 300,00 ден. 
• за период до триесет (30) дена 400,00 ден. 
• за период до шеесет (60) дена 600,00 ден. 
• за период над шеесет (60) дена 600,00 ден. 

+ 10 денари за секој нареден ден 
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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 

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за ме-
сец јануари 2004 година не може да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа:   
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 6.418 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 7.287 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 3.450 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 6.664 

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 8.431 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 9.857 
16 Производство на тутунски производи 8.161 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.744 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.647 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 850 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 4.983 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.108 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 8.602 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 12.451 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 11.783 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 4.317 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали   9.790 

27 Производство на основни метали 9.467 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.708 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 9.166 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 8.385 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 7.332 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 4.968 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 11.968 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 5.876 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 7.906 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 5.590 

37 Рециклажа 4.465 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 10.795 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 7.578 
45 Градежништво 5.757 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 8.929 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 9.075 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употре-
ба и за домаќинствата 5.741 

55 Хотели и ресторани 6.217 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6.547 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај  10.459 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 10.126 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 13.274 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 14.658 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 16.326 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување  26.883 

70 Активности во врска со недвижен имот 11.074 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   8.454 

72 Компјутерски и сродни активности 9.636 
73 Истражување и развој 8.861 
74 Други деловни активности 8.330 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 8.468 
80 Образование 7.515 
85 Здравство и социјална работа 7.736 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.580 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 10.633 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 7.123 
93 Други услужни дејности 8.245 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
                                        Министер, 

   Јован Манасијевски, с.р. 
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