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1339. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за

(�Службен весник на Република Македонија� 
и 5/03), Владата на Република Македонија, на
та одржана на 12.10.2004 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖ
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА ХРВА 
1. За учество на вежбата �АДРИАТИК Ф

2004-06� (во натамошниот текст: Вежбата), к
одржи во Република Хрватска во периодот од 
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1351. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Јавната 
установа за деца � Детска градинка �13 
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 Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец септем-
ври 2004 година......................................... 6 

 Декларации, заеднички позиции и 
демарши на Европската унија кон кои 
Република Македонија на покана на 

ЕУ се придржува/прифаќа 
1. �Заедничка позиција на Советот 

2004/622/CFSP од 26 август 2004 со 
кој се менува Заедничката позиција 
2004/179/CFSP во врска со рестриктив-
ните мерки против раководството на 
Транснистринскиот регион на Репуб-
лика Молдова............................................. 1-4

 Огласен дел............................................... 1-116
 
16.10.2004 година, се испраќа една единица во состав 
од 3 (три) офицери, 5 (пет) подофицери и 11 (единае-
сет) професионални војници од постојаниот состав на 
Армијата на Република Македонија. 

 одбрана 
бр. 42/01 
 седница-

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежба-
та ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Ма-
кедонија. ИЈАТА 

БОВНИ  3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана. ТСКА 

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

ИБЛЕКС 
оја ќе се 
03.10. до 



Стр. 2 - Бр. 72 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 октомври 2004 
 

5. За овластен потписник на документот со кој е ре-
гулиран статусот на единицата за време на Вежбата и 
придржување кон одредбите од �Меморандумот за раз-
бирање� и пропратните технички спогодби од македон-
ска страна се определува државниот советник во Ми-
нистерството за одбрана, Васил Зимбаков. 

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

 
         Бр. 23-3611/1           Претседател на Владата 
12 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
               Скопје                         Хари Костов, с.р. 

___________ 
1340. 
Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 85/03) и 
член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12.10.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА �ВОДОСТОПАНСТВО 
ТИКВЕШ�  
Член 1 

Со оваа одлука се основа �Водостопанството Ти-
квеш�. 
Водостопанството Тиквеш работи под фирма: �Во-

достопанство Тиквеш�-Кавадарци. 
Седиштето на �Водостопанството Тиквеш� е во Ка-

вадарци, ул. �Илинденска� бр. 26.  
Член 2 

�Водостопанството Тиквеш� се основа заради кори-
стење, функционирање, одржување и контрола на си-
стемите на подрачјето на дејствување, снабдување со 
вода за наводнување, снабдување со вода на комунал-
ни претпријатија за водоснабдување за консумирање 
од страна на човекот (вода за пиење и други потреби) и 
технолошки потреби, снабдување со вода за индустри-
ски и технолошки (стопански) потреби и одводнување 
на земјиште.  

Член 3 
Подрачјето на дејствувањето на �Водостопанството 

Тиквеш� е географското подрачје кое опфаќа површи-
ни и корисници од општините: Кавадарци, Неготино, 
Росоман, Градско, Демир Капија и Конопиште и кои се 
снабдуваат со вода од ХМС Тиквеш со подсистемите: 
Возарци, Сопот 1, Макарија со Градско, Росоман и 
Сирково, Сопот 2, Трстеник-Градско, Љубаш, Марена, 
Неготино 1 и Неготино 2; ХС Бошава; ХС Пепелиште; 
ХС Демир Капија; ПС и мал систем Виничани; Мал си-
стем Фариш; Мал систем А4-Витачево; Брана Подлес 
со главен довод; Брана Липа; Мал систем Дабниште; 
Мал систем Чемерско Поле и Мал систем Бохула.  

Член 4 
Одборот на корисници на вода на �Водостопанство-

то Тиквеш� се состои од 11 членови чија застапеност е 
по намената за користење на водата и регионите опфа-
тени со подрачјето на делување на �Водостопанството 
Тиквеш� и тоа: 

- 3 места за претставници од регионот на општина 
Кавадарци,  

- 3 места за претставници од регионот на општина 
Неготино,  

- 2 места за претставници од регионот на општина 
Росоман,  

- 1 место за претставници од регионот на општина 
Градско,   

- 1 место за претставници од регионот на општина 
Конопиште, и 

- 1 место за претставници од регионот на општина 
Демир Капија.  
Застапеноста помеѓу 11-те членови на одборот, спо-

ред намената за користење на водата е: 

- 1 место за претставник на комуналните претприја-
тија за водоснабдување од подрачјето на дејствувањето 
на водостопанството,  

- 1 место за претставник на корисниците на вода за 
индустриски и технолошки (стопански) потреби од по-
драчјето на дејствувањето на водостопанството, и  

- 9 места за претставници на водните заедници и 
индивидуалните корисници на вода од подрачјето на 
дејс  на водостопанството. твувањето

 
Член 5 

За членови на првиот одбор на корисници на вода 
на �Водостопанството Тиквеш� со мандат од две годи-
ни се именуваат, од: 
Кавадарци: 
1. Ристо Милев, директор на АД Гоце Делчев-Кава-

дарци;  
2. Димитар Ѓоргиев, извршен директор на Фени ин-

дустри-Кавадарци, претставник на корисниците на вода 
за индустриски и технолошки (стопански) потреби;  

3. Орданов Анѓел, приватен земјоделец; 
Неготино:  
4. Драги Христов, директор на Ј. П. Комуналец-Не-

готино, претставник на комуналните претпријатија за 
водоснабдување;  

5. Игно Јанчев, директор на АД Венец с. Долни Дисан;  
6. Павле Андреев, директор на АД Црвени Брегови 

с. Ц. Брегови;  
Росоман:  
7. Рале Филипов, претседател на управен одбор на 

водна заедница Росоман;  
8. Тоше Симоновски, приватен земјоделец;  
Градско:  
9. Ѓоше Самарџиев, директор на АД Вардар-Град-

ско;  
Конопиште:  
10. Орце Настев, директор на земјоделско претпри-

јатие Агро бошавија;  
Демир Капија:  
11. Горан Гаревски, приватен земјоделец-Демир Капија. 
За претседавач на одборот на корисници на вода на 

�Водостопанство Тиквеш� се именува Павле Андреев, 
а за заменик претседавач Ристо Милев. 

 
Член 6 

Датумот на распишувањето на првите редовни из-
бори за членовите на одборот на корисници на вода на 
�Во стопанството Тиквеш� е 15.09.2006 година. до

 
Член 7 

Основните средства на �Водостопанство Тиквеш� 
се основните средства потребни за обавување на дејно-
ста опфатена во член 2 од оваа одлука од Јавното водо-
стопанско претпријатие �Тиквешко Поле�-Кавадарци 
во ликвидација, Водостопанска работна организација 
�Водостопанство Неготинско Поле�-Неготино во ли-
квидација и основните средства од АК Лозар-Велес оп-
фатени со Одлуката бр. 02-380 од 12.06.2002 година на 
ЈВП Водостопанство на Македонија-Скопје. 

 
Член 8 

�Водостопанство Тиквеш� својата организација и 
работа ќе ја уреди со Статут. 
Статутот на �Водостопанство Тиквеш� одборот на 

корисници на вода ќе го донесе во рок од 15 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука и ќе го 
достави до Владата на Република Македонија за одо-
брување. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
Бр. 23-3634/1                       Претседател на Владата      

12 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 
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1341. 
Врз основа на член 93 од Законот за водостопанс-

твата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 85/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12 октом-
ври 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА �ВОДОСТОПАНСТВО  
БРЕГАЛНИЦА�  

Член 1 
Со оваа одлука се основа �Водостопанството Бре-

галница�. 
Водостопанството Брегалница работи под фирма: 

�Водостопанство Брегалница� � Кочани. 
Седиштето на �Водостопанството Брегалница� е во 

Кочани, ул. �Маршал Тито� бр. 20.  
Член 2 

�Водостопанството Брегалница� се основа заради 
користење, функционирање, одржување и контрола на 
системите на подрачјето на дејствување, снабдување со 
вода за наводнување, снабдување со вода на комунал-
ни претпријатија за водоснабдување за консумирање 
од страна на човекот (вода за пиење и други потреби) и 
технолошки потреби, снабдување со вода за индустри-
ски и технолошки (стопански) потреби вклучувајќи го 
и снабдувањето за производство на електрична енерги-
ја и одводнување на земјиште.   

Член 3 
Подрачјето на дејствувањето на �Водостопанството 

Брегалница� е географското подрачје кое опфаќа повр-
шини и корисници од општините: Берово, Делчево, 
Пехчево, Каменица, Виница, Оризари, Кочани, Обле-
шево, Чешиново, Пробиштип, Штип, Зрновци, Карбин-
ци, Свети Николе и Лозово и кои се снабдуваат со вода 
од ХМС Брегалница со подсистемите: Оризарско Поле, 
Кочанско Поле 1, Кочанско Поле 2, Жиѓанско Поле, 
Лева обала, Виничко Поле, Истибанско Поле, Овче По-
ле 1, Овче Поле 2, Штип, Овче Поле 2-а, Штипско По-
ле � лева страна, Овче Поле 2 Св. Николе, Овче Поле 3, 
Овче Поле 4, Овче Поле 5; ХС Злетовица (стар систем); 
Брана Пишица со мал систем; ХС Мавровица; Брана 
Петрашевец; ЗИК Сандански со мал систем �Милково 
брдо� и мал систем за наводнување на стопанството: 
Независен систем �Пијанец� со пумпни станици; Брана 
Трстија; Млечна � Пехчево; Акумулацијата �Два дола� 
и ХМС Малешевско Поле � Берово.  

Член 4 
Одборот на корисници на вода на �Водостопанство-

то Брегалница� се состои од 11 членови чија застапе-
ност е по регионите опфатени со подрачјето на делува-
ње на �Водостопанството Брегалница� и од кои члено-
ви ќе бидат избрани членови по намената за користење 
на водата опфатена со член 2 од оваа одлука и тоа: 

- 3 места за претставници од регионот на општина 
Кочани, 

- 3 места за претставници од регионот на општина 
Штип,  

- 3 места за претставници од регионот на општина 
Свети Николе,  

- 1 место за претставници од регионот на општина 
Виница, и 

- 1 место за претставници од регионот на општина 
Берово.  

Член 5 
За членови на првиот одбор на корисници на вода 

на �Водостопанството Брегалница� со мандат од две 
години се именуваат од: 
Кочани: 
Стојан Федро Андонов, директор на ГТД Бетон-Ко-

чани, 

Војчо Славко Тодосиев, приватен земјоделец, 
Славе Николов Бојков, од КЈП Водовод Кочани, 
Штип: 
Спасе Јакимов, дипл. економист 
Ѓорги Тушевски, дипл. хидромелиоративец, 
Зоран Митревски, 
Свети Николе: 
Стевчо Максимов, од ЈКП Единство Свети Николе 
Митре Ѓошевски, од УСО Кочо Рацин Свети Николе 
Љубе Костов, приватен стопанственик, 
Виница: 
Васил Стојменовски, дипл.град.инж, 
Берово: 
Јантински Јован. 
За претседавач на одборот на корисници на вода на 

�Водостопанството Брегалница� се именува Стевчо 
Ма симов. к 

Член 6 
Датумот на распишувањето на првите редовни из-

бори за членовите на одборот на корисници на вода на 
Водостопанството Брегалница� е 15.09.2006 година. � 

Член 7 
Основните средства на �Водостопанство Брегални-

ца� се основните средства потребни за обавување на 
дејноста опфатена во член 2 од оваа одлука од Водо-
стопанско претпријатие Брегалница-Кочани во ликви-
дација, Работна организација за водостопанство Осој-
ница-Виница во ликвидација, Друштво со ограничена 
одговорност за водоснабдување Подсистем Овче Поле 
во ликвидација, Водостопанска работна организација 
Мавровица � Свети Николе во ликвидација и АД ЗИК 
Црвена Звезда-Друштво со ограничена одговорност 
Водостопанство � Штип во ликвидација, кои се средс-
тва а основање на Водостопанство Брегалница.   з 

Член 8 
�Водостопанството Брегалница� својата организа-

ција и работа ќе ја уреди со Статут. 
Статутот на �Водостопанство Брегалница�, одборот на 

корисници на вода ќе го донесе во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука и ќе го достави до 
Вла ата на Република Македонија за одобрување. д 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
         Бр. 23-3634/2           Претседател на Владата 
12 октомври 2004 година       на Република Македонија, 
               Скопје                    Хари Костов, с.р. 

___________ 
1342. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 36 од Зако-
нот за ловството (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.10.2004 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 
ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА   
1. На десетгодишно користење-концесија се дава 

дивечот во ловиштата: 
- �Главовица�,�Бања� и �Подлог� на Ловечкото 

друштво �Осогово� од Кочани. 
2. Како почеток на користењето-концесијата на ди-

вечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
смета денот на потпишување на договорот. 

3. Во име на Владата на Република Македонија, до-
говорот за користење-концесија на дивечот во лови-
штата ќе го потпише министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
         Бр. 23-3625/1                    Претседател на Владата 
12 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

        Скопје                                Хари Костов, с.р. 
___________ 

1343. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.10.2004 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА  КОРИСТЕЊЕ 
НА ОБЈЕКТИ ИЗГРАДЕНИ ВО ПРОЕКТОТ �БОРБА 
ПРОТИВ ДЕЗЕРТИФИКАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО  

НА ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ�  
1. Се пренесува правото на користење на расаднич-

ките центри што се состојат од 5 мрежници и 2 пласте-
ници во Куманово, 5 мрежници и 1 пластеник во Стру-
мица и 5 мрежници и 2 пластеници во Свети Николе 
изградени со средствата од Телекомот од Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство на 
ЈП Македонски шуми. 

2. Правото на користење на објектите од точка 1 на 
оваа одлука се пренесува без надоместок. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 23-3109/4                    Претседател на Владата 
12 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

        Скопје                                Хари Костов, с.р. 
___________ 

1344. 
Врз основа на член 33, став 2 и член 34 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), Владата на Република Македонија, на седница-
та  одржана на 12.10.2004 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ ВО 2004 ГОДИНА   
Член 1 

Во Одлуката за издавање на државни записи во 
2004 година (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 84/04) во точка 3 по зборот �тримесечни� се 
дод ваат зборовите: �и шестмесечни�.  а 

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

њето во  �Службен весник на Република Македонија�.  
         Бр.23-3591/1                     Претседател на Владата 
12 октомври 2004 година       на Република Македонија, 

        Скопје                                Хари Костов, с.р. 
___________ 

1345. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање Агенција 

за поттикнување на развојот на земјоделството (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.3/98) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.59/2000 
и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 октомври 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ  НА  РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

БИТОЛА  
1. Д-р Ѓорѓи Мартиновски се разрешува од должно-

ста претседател на Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјоделството - Битола, 
поради заминување на друга должност. 

2. За претседател на Управниот одбор на Агенција-
та за поттикнување на развојот на земјоделството - Би-
тола се именува д-р Слободан Банџо, директор на ЈНУ 
Земјоделски институт - Скопје. 

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

 
Бр. 17-2401/4                      Претседател на Владата 

4 октомври 2004 година         на Република Македонија, 
    Скопје                        Хари Костов, с.р. 

___________ 
1346. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.59/2000 и 12/2003) и член 4 од 
Одлуката за основање на Национална комисија за 
УНЕСКО на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.16/94), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4 октом-
ври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Д-р Александар Анчевски се разрешува од долж-

носта член на Националната комисија за УНЕСКО на 
Република Македонија, поради заминување на друга 
должност. 

2. За член на Националната комисија за УНЕСКО 
на Република Македонија се именува д-р Ѓорѓи Марти-
новски, ректор на Универзитетот �Св. Кирил и Мето-
диј� - Скопје. 

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

 
Бр. 17-2428/5                      Претседател на Владата 

4 октомври 2004 година         на Република Македонија, 
    Скопје                  Хари Костов, с.р. 

___________ 
1347. 
Врз основа на член 5 од Законот за централен реги-

стар (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.50/2001 и 49/2003) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА  ЦЕНТРАЛНИОТ  РЕГИСТАР 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Милица Георгиева се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Централниот регистар на 
Република Македонија - Скопје, поради заминување на 
друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на Централниот ре-
гистар на Република Македонија - Скопје се именува 
Димитар Димитровски, раководител на Правниот се-
ктор во Министерството за економија. 

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

 
Бр. 17-2755/4                      Претседател на Владата 

4 октомври 2004 година         на Република Македонија, 
    Скопје                  Хари Костов, с.р. 
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1348. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основа-

ње на Македонска банка за поддршка на развојот 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.24/98 
и 6/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 
2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕ-
РИТЕ НА МАКЕДОНСКА  БАНКА ЗА ПОДДРШКА 

НА РАЗВОЈОТ А.Д. - СКОПЈЕ 
 

1. Владимир Симеонов се разрешува од должноста 
претставник на државниот капитал на Република Маке-
донија во Собранието на акционерите на Македонска 
банка за поддршка на развојот А.Д. - Скопје, поради за-
минување на друга должност. 

2. За претставник на државниот капитал на Репуб-
лика Македонија во Собранието на акционерите на Ма-
кедонска банка за поддршка на развојот А.Д. - Скопје 
се именува Благојче Крстаноски, државен советник во 
Министерството за надворешни работи. 

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

 
 Бр. 17-3334/3                      Претседател на Владата 

4 октомври 2004 година         на Република Македонија, 
        Скопје                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
1349. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита 

на децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.98/2000 и 17/2003) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА 
ДЕЦА  -  ДЕТСКА  ГРАДИНКА  �8 МАРТ�  -  СТРУГА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа за деца - Детска градинка �8 Март� - 
Струга се разрешуваат: 

- Љазиб Каба, 
- Сашо Марковски, 
- Славица Секуловска, 
- Фатмире Доко-Лимани. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца - Детска градинка �8 Март� - Струга се 
именуваат: 

- Мумин Бајрактар, дипл. социолог, 
- Икемет Дика, дипл. економист, 
- Нада Липоска, дипл. педагог, 
- Елизабета Трајковска, дипл. воспитувач. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-3613/2                 Претседател на Владата 

4 октомври 2004 година         на Република Македонија, 
       Скопје                        Хари Костов, с.р. 

1350. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита 

на децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.98/2000 и 17/2003) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА 
ДЕЦА  -  ДЕТСКА  ГРАДИНКА  �ОЛГА  МИЦЕСКА�  

КИЧЕВО  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа за деца - Детска градинка �Олга Ми-
цеска� - Кичево се разрешуваат: 

- Цана Алексоска, 
- Муса Кадриу, 
- Гоце Јаковлевски, 
- д-р Нешит Садику. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца - Детска градинка �Олга Мицеска� - Киче-
во се именуваат: 

- Јусуф Алими, земјоделски техничар, 
- Борко Благоевски, дипл. педагог, 
- Горан Каранфиловски, дипл. професор по физич-

ко образование, 
- Дашмир Лимани. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 Бр. 17-3614/2                      Претседател на Владата 
4 октомври 2004 година         на Република Македонија, 

       Скопје                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

1351. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита 

на децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.98/2000 и 17/2003) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4 октомври 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНО-
ВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА �13 НОЕМВРИ�  

СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа за деца - Детска градинка �13 Ноем-
ври� - Скопје се разрешуваат: 

- Милка Арсова, 
- Мирјана Болиновска, 
- Васил Ивановски, 
- Наташа Марковска. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца - Детска градинка �13 Ноември� - Скопје 
се именуваат: 

- Марија Благојевиќ, дипл. агроном, 
- Васил Ивановски, дипл. земјоделски инженер, 
- Ирена Тартиќ, студент на Правниот факултет 

Скопје, 
- Благица Чаневска, дипл. педагог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 17-3615/2                       Претседател на Владата 

4 октомври 2004 година         на Република Македонија, 
    Скопје                  Хари Костов, с.р. 
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1352. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергети-

ка (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 
24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.10.2004 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 - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 23,392 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 23,210 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 23,633 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 25,321 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 25,467 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 11,684 
- М - 2                    до 11,658 
 
2. Претпријатијата и другите правни и физички 

лица, што вршат промет на нафтени деривати и 
увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги 
формираат цените за одделни нафтени деривати та-
ка што највисоките малопродажни цени да изнесу-
ваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 61,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 58,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 58,50 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 48,00 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 38,00 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 14,377 
- М - 2                    до 14,346 
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 - 96 (ПРЕМИУМ)                                    25,127 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            22,343 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          22,343 

б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    11,757 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                             3,136 
 
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 изнесу-
ваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- 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 
 
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 објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 00,01 часот на 19.10.2004 го-
дина. 

 
         Бр. 02-859/1                            Претседател, 
18 октомври 2004 година           Славе Ивановски, с.р.    
              Скопје 
_______________________________________________ 

 
О Б Ј А В И 

 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  

2004 ГОДИНА 
 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во септем-
ври 2004 година во однос на август 2004 година изне-
сува 0.004. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот изнесува 0.023. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производи-
тели на индустриски производи во септември 2004 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.023. 

4. Коефициентот на пораст на животните трошоци 
во Република Македонија во септември 2004 година во 
однос на просекот на животните трошоци за 2003 годи-
на во Република Македонија изнесува - 0.004. 

 
                                                  Директор, 
                      Катерина Костадинова-Даскаловска 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.  Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


