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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА   

МАКЕДОНИЈА III 
31. Овој указ влегува во сила веднаш. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
   Указ број 3      Претседател 

14 јануари 2005 година        на Република Македонија, 
       Скопје       Бранко Црвенковски, с.р. 

У К А З __________ 
ЗА OТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

33. 
Врз основа на член 84, алинеја 6, член 86 став 1 и 2 

и Амандман ХIII од Уставот на Република Македонија, 
донесувам   

I  
Г-ѓа Мирие Рушани, се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Италија, со седиште во Рим. 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА   МАКЕДОНИЈА II  Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. I 
Претседател на Советот за безбедност на Република 

Македонија е Бранко Црвенковски, претседател на Ре-
публика Македонија. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 
     Указ број 2           Претседател II 14 јануари 2005 година         на Република Македонија, За членови на Советот за безбедност на Република 

Македонија се именуваат:       Скопје            Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 1. д-р Љупчо Јордановски, претседател на Собрани-

ето на Република Македонија, 32. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

2. д-р Владо Бучковски, претседател на Владата на 
Република Македонија, 

3. Јован Манасијевски, министер за одбрана,  4. Љубомир Михајловски, министер за внатрешни 
работи, У К А З 

ЗА OТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН 
ПРЕТСТАВНИК НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПРИ СОВЕТОТ  НА ЕВРОПА 

5. д-р Илинка Митрева, министер за надворешни 
работи, 

6. Муса Џафери, 
7. Агрон Буџаку и 
8. Ѓунер Исмаил.   I III Д-р Звонимир Јанкуловски, се отповикува од долж-

носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија и постојан претставник на Мисијата 
на Република Македонија при Советот на Европа. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

                         
II           Бр. 07-14                                    Претседател  

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

14 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

34. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 4 од 
Законот за правата, обврските и одговорностите на ор-
ганите на државната власт, во поглед на средствата во 
државна сопственост што тие ги користат и располага-
ат (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.61/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 17.01.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА  КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНИ СРЕДСТВА (ТАБЛЕТИ) КОИ ПРЕТС-

ТАВУВААТ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ  
1. Со оваа одлука, се дава правото на користење на 

движните средства кои претставуваат потрошен мате-
ријал � 139 скатули таблети Heptanon 5 mg х 20 од Ми-
нистерството за одбрана на ЈЗО � Психијатриската бол-
ница �Скопје� � Скопје. 

2. Примопредавањето на движните средства од точ-
ка 1 на оваа одлука да се изврши помеѓу Министерс-
твото за одбрана и ЈЗО � Психијатриската болница 
�Скопје� � Скопје. 

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

 
         Бр. 19-16/1                       Претседател на Владата      
17 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
              Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
35. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 9/97, 6/02 и 40/03), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17.01.2005 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА 
НА  СЛУЖБЕНОТО  ГЛАСИЛО  �СЛУЖБЕН  ВЕСНИК  
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА�  ЗА  2005 ГОДИНА   

1. Владата на Република Македонија дава согласност 
на Одлуката за утврдување на цената на годишната претп-
лата на службеното гласило �Службен весник на Репуб-
лика Македонија� за 2005 година бр. 02-4192/1 од 
8.11.2004 година, донесена од Управниот одбор на Јавно-
то претпријатие Службен весник на Република Македони-
ја ЦО-Скопје, на седницата одржана на 8.11.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во   �Службен весник на Република 
Македонија�.  
         Бр. 23-4292/1-04              Претседател на Владата 
17 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

           Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

36. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.38/96, 9/97, 6/02 и 40/03), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
17.01.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА  

1. Владата на Република Македонија дава согласност 
на Одлуката за утврдување на цената на годишната 
претплата на Регистарот на прописи на Република Маке-
донија за 2005 година бр. 02-4194/1 од 8.11.2004 година, 

донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија ЦО � Скопје, 
на седницата одржана на 8.11.2004 година. 

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
       Бр. 23-4292/3-04                 Претседател на Владата      
17 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
              Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
37. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.38/96, 9/97, 6/02 и 40/03), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
17.01.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА 
ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ 
ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО �СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА ИКА МАКЕДОНИЈА� ЗА 2005 ГОДИНА   РЕПУБЛ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за утврдување на цената за објавува-
ње на огласи, акти и неважечки документи во службе-
ното гласило �Службен весник на Република Македо-
нија� за 2005 година бр. 02-4195/1 од 8.11.2004 година, 
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија ЦО � Скоп-
је, на седницата одржана на 8.11.2004 година. 

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
       Бр. 23-4292/2-04                 Претседател на Владата      
17 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
              Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
38. 
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост (�Службен вес-
ник на СРМ� бр. 36/90 и �Службен весник на Република 
Македонија� бр. 62/92), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ   
1. Во Одлуката за намалување на цената на становите 

во општествена сопственост (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 
72/93, 6/94, 18/94, 66/94, 36/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 
34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 
65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03 и 
84/03) во членот 4 зборовите: �31 декември 2004 година� се 
заменуваат со зборовите: �31 декември 2005 година�. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во   �Службен весник на Република 
Македонија�.  
           Бр. 19-68/1                     Претседател на Владата 
17 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

39. 
Врз основа на член 19, точка 12 од Законот за од-

брана (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.01.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА 
ДРЖАВНАТА УПРАВА И НА ЈАВНИТЕ ПРЕТ-   

ПРИЈАТИЈА  
1. Заради остварување на поддршката и зајакнување 

на способноста на НАТО Алијансата, да се справи со кри-
зите и да ги усогласи и вгради научените лекции од реал-
ните кризи и операции, да се увежбаат процедурите на 
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кризниот менаџмент вклучувајќи ја и цивилно-воената со-
работка, со цел да се сочува и подобри способноста на 
Алијансата, а со тоа и на Република Македонија да рако-
води со кризи, во периодот од 26 јануари до 1 февруари 
2005 година, под раководство на Главниот штаб на НА-
ТО, Министерството за одбрана на Република Македони-
ја ќе ја организира и спроведе здружената симулациска 
НАТО вежба �ЦМХ 05� во Министерството за одбрана, 
во која ќе учествуваат претставници од Министерството 
за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Мини-
стерството за надворешни работи, Министерството за 
здравство, Министерството за транспорт и врски, Царин-
ската управа и Јавното претпријатие Македонска инфор-
мативна агенција - МИА. 

2. Финансиските трошоци за реализација на вежба-
та ќе паднат на товар на Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата за учеството на 
вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
ето во �Службен весник на Република Македонија�. њ 

          Бр.19-15/1                        Претседател на Владата 
17 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
40. 
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 4 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.01.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ  

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  
Член 1 

На Јавното претпријатие за стопанисување со обје-
ктите за спорт во сопственост на Република Македони-
ја му престанува правото на користење на недвижен 
имот, деловен простор - барака (времен објект) на ул. 
�Лазар Личеновски� бр.58, лоциран на КП 5521, КО 
Центар 1, со површина од 301 м2, евидентиран во Имо-
тен лист бр.9314, сопственост на Република Македонија. 
Недвижниот имот од став 1 на член 1 на оваа одлу-

ка се дава на користење на Министерството за труд и 
социјална политика без надоместок.  

Член 2 
Примопредавањето на деловниот простор - барака 

(времен објект) опишан во член 1 на оваа одлука ќе се из-
врши помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со 
објектите за спорт во сопственост на Република Македо-
нија и Министерството за труд и социјална политика.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
акедонија�. М 

        Бр.19-113/2                        Претседател на Владата 
17 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
41. 
Врз основа на член 164, став 4 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 
96/04), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.01.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФ-
НИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ НАДО-
МЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
1. Владата на Република Македонија, дава согласност 

на Тарифникот за изменување и дополнување на Тариф-

никот за висината на одделните надоместоци што ги нап-
латува Комисијата за хартии од вредност бр. 03-65/2 од 
14.01.2005 година, донесен од Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на 14.01.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
    Бр.23-1553/10-04                  Претседател на Владата 
17 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
42. 
Врз основа  на член  36, став 6 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 17.01.2005 
година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА МИЛЕНИУМ-

СКИТЕ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ 
 
1. За претседател, секретар и членови на Комисија-

та за изготвување на извештај за Милениумските раз-
војни цели се именуваат: 
а) за претседател: 
- Максуд Али, заменик на министерот за финансии, 
б) за секретар: 
- Борис Блажевски, државен советник во Мини-

стерството за финансии, 
в) за членови: 
- Саша Андоновски, заменик на министерот за еко-

номија; 
- Драгољуб Матовски, заменик на министерот за 

животна средина и просторно планирање; 
- Горан Тозија, советник во Кабинетот на Претседа-

телот на Република Македонија; 
- д-р Ратка Куљан, државен секретар во Министерс-

твото за здравство; 
- Ангел Димитров, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија; 
- Исмет Рамадани, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија; 
- д-р Тале Герамитчиоски, заменик на министерот 

за образование и наука; 
- д-р Ацо Јаневски, државен секретар во Мини-

стерството за труд и социјална политика; 
- Петре Митев, државен советник во Министерство-

то за надворешни работи; 
- Катерина Констадинова-Даскаловска, директор на 

Државниот завод за статистика; 
- Фроде Мауринг, постојан координатор на Обеди-

нетите нации; 
- Владимир Милчин, извршен директор на фондација-

та Институт отворено општество-Македонија (ФИООМ); 
- Владислав Попов, директор на претпријатието 

�НЕОКОМ�-Скопје; 
- Роберт Поповски, генерален секретар на Здруже-

нието на новинарите на Македонија. 
2. Со именување на претседател, секретар и члено-

ви на Националната комисија за изготвување на изве-
штај за Милениумските развојни цели, на досегашните 
им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
         Бр.19-14/1                       Претседател на Владата 
17 јануари 2005година          на Република Македонија, 

     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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43. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36, став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 јануари 2005 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-
ТО  НА ЈНУ ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ Т 

1. За претставници во Советот на Јавната научна 
установа Економски институт - Скопје се определуваат: 

- д-р Драгољуб Арсовски, 
- д-р Хамит Алиу, професор на Југоисточниот 

европски универзитет - Тетово, 
- д-р Благој Спиркоски, професор на Економскиот 

факултет - Прилеп. 
2. Со определувањето на новите претставници во 

Советот на Институтот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
          Бр.33-28/1                       Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
44. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36, став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 јануари 2005 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА  

КУЛТУРА - ПРИЛЕП  
1. За претставници во Советот на Јавната научна 

установа Институт за старословенска култура - Прилеп 
се определуваат: 

- академик Иван Катарџиев, 
- д-р Љупчо Ристевски, доцент на Природно-мате-

матичкиот факултет - Скопје, 
- д-р Виктор Лилиќ, професор на Филозофскиот фа-

култет - Скопје. 
2. Со определувањето на новите претставници во 

Советот на Институтот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр.17-3933/2-04                    Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
45. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36, став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 јануари 2005 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ 
НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРС-
ТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА ПРИ УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ �СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ� - СКОПЈЕ  

1. За претставници во Советот на Јавната научна 
установа Институт за земјотресно инженерство и ин-
женерска сеизмологија при Универзитетот �Св.Кирил 
и Методиј� - Скопје се определуваат: 

- д-р Санде Атанасовски, професор на Градежниот 
факултет - Скопје, 

- д-р Леонид Грчев, професор на Електротехнички-
от факултет - Скопје, 

- д-р Сулејман Мета, професор на Југоисточниот 
европски универзитет - Тетово. 

2. Со определувањето на новите претставници во 
Советот на Институтот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр.17-3108/4-04                  Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
              Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
46. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36, став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 јануари 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД - ОХРИД 

 
1. За претставници во Советот на Јавната научна 

установа Хидробиолошки завод - Охрид се определуваат: 
- д-р Љупчо Групче, 
- м-р Ресми Зиба, 
- д-р Михаил Кочубовски, вработен во ЈЗУ Завод за 

здравствена заштита - Скопје. 
2. Со определувањето на новите претставници во 

Советот на Институтот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр.17-3459/5-04                   Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
47. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36, став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 јануари 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП  

1. За претставници во Советот на Јавната научна 
установа Институт за тутун - Прилеп се определуваат: 

- д-р Добре Јакимов, вработен во ЈНУ Институт за 
јужни земјоделски култури - Струмица, 

- д-р Трајче Дојчиновски, вработен во Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство, 

- д-р Јованка Тутеска, професор на Високата меди-
цинска школа - Битола. 

2. Со определувањето на новите претставници во 
Советот на Институтот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр.17-3776/2-04                   Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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48. 
Врз основа на член 8 од Законот за слободни еко-

номски зони (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002) и член 36, став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛО-

БОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ 
 
1. Саша Андоновски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економ-
ски зони - Скопје, поради заминување на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
           Бр.33-56/1                      Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
             Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
49. 
Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување на Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.80/93, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 15/2004 и 50/2004) и 
член 36, став 6 од Законот за Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 јануари 2005 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, поради заминување на други должности 
се разрешуваат: 

- Митко Пуреовски, 
- Иса Љика.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
          Бр.33-57/1                         Претседател на Владата 
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
              Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
50. 
Врз основа на член 5 од Законот за Управата за ци-

вилна воздушна пловидба (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/95 и 70/2001) 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 седницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 

 
1. За заменик на директорот на Управата за цивилна 

воздушна пловидба се именува Емилијан Станковиќ, 
дипломиран правник, раководител на сектор во Аген-
цијата за млади и спорт. 

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

   Бр. 33-18/1                      Претседател на Владата      
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

      Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 

51. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа  
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10 јануари 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 
1. Субхи Јакупи се разрешува од должноста директор 

на Државниот управен инспекторат, орган во состав на 
Министерството за правда, поради заминување на друга 
должност, заклучно со 23 декември 2004 година. 

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

 
   Бр. 33-19/1                      Претседател на Владата      

10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
      Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
52. 
Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 39 и 42 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на РМ� бр. 38/2001, 98/2002, 
9/2003, 47/2003, 64/2003 и 67/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 
2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗ-
РЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И  

ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ 
 
1. Во Решението за разрешување и именување    

претседател и членови на Правниот совет број 17-
4725/1 од 20 декември 2004 година (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 95/2004 во точка 2 пот-
точка б) по алинеја 2 се додаваат: 

- д-р Сашко Георгиевски, вонреден професор на 
Правниот факултет-Скопје,  

- д-р Борче Давитковски, професор на Правниот фа-
култет во Скопје,  

- д-р Арсен Јаневски, професор на Правниот факул-
тет во Скопје,  

- д-р Горан Коевски, професор на Правниот факул-
тет во Скопје,  

- д-р Дејан Мицковиќ, асистент на Правниот факул-
тет-Скопје,  

- Беким Нухија, асистент на Правниот факултет на 
Универзитетот на Југоисточна Европа-Тетово,  

- проф. д-р Блерим Река, декан на Факултетот за 
јавна администарција на Универзитетот на Југоисточна 
Европа-Тетово,  

- Снежана Станковиќ, генерален секретар на Влада-
та на Република Македонија,  

- Никола Стоименовиќ, нотар од Скопје,  
- д-р Никола Тупанчевски, доцент на Правниот фа-

култет-Скопје,  
- Самоил Филиповски, адвокат од Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 33-40/1                      Претседател на Владата      

10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
      Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 
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53. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 44/2002) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на 
едницата одржана на 10 јануари 2005 година, донесе с

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
 ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ  

ЕКОНОМСКИ ЗОНИ-СКОПЈЕ  
1. Виктор Делов се разрешува од должноста заме-

ник на директорот на Дирекцијата за слободни економ-
ски зони-Скопје, поради заминување на друга долж-
ност, заклучно со 13 декември 2004 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-4660/2-04            Претседател на Владата      

10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 
      Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
54. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 10 јануари 2005 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ  

ЈАЗИК-СКОПЈЕ  
1. За претставници во Советот на Јавната научна 

установа Институт за македонски јазик-Скопје, се 
определуваат: 

- д-р Виолета Димовска, доцент на Филолошкиот 
факултет-Скопје,  

- д-р Љубица Станковска, вработена во ЈНУ Инсти-
тут за старословенска култура-Прилеп,  

- д-р Илија Велев, вработен во ЈНУ Институт за ма-
кедонска литература-Скопје. 

2. Со определувањето на новите претставници во 
Советот на Институтот, на досегашните им престанува 
мандатот. 

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

   Бр. 33-25/1                      Претседател на Владата      
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

      Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

55. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 10 јануари 2005 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР �МАРКО  

ЦЕПЕНКОВ�-СКОПЈЕ  
1. За претставници во Советот на Јавната научна 

установа Институт за фолклор �Марко Цепенков�-
Скопје, се определуваат: 

- д-р Весна Чепишева, доцент на Филолошкиот фа-
култет-Скопје,  

- академик Али Алиу,  
- д-р Антонела Петковска, професор на Филозоф-

скиот факултет-Скопје. 

2. Со определувањето на новите претставници во 
Советот на Институтот, на досегашните им престанува 
мандатот. 

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

   Бр. 33-26/1                      Претседател на Владата      
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

      Скопје                      д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

56. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 10 јануари 2005 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЈНУ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ  

1. За претставници во Советот на Јавната научна 
установа Земјоделски институт-Скопје, се определуваат: 

- д-р Ордан Чукалиев, Факултет за земјоделски нау-
ки и храна-Скопје,  

- д-р Сузана Жута-Алиу, професор,  
- м-р Киро Докузовски. 
2. Со определувањето на новите претставници во 

Советот на Институтот, на досегашните им престанува 
мандатот. 

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

   Бр. 33-27/1                      Претседател на Владата      
10 јануари 2005 година          на Република Македонија, 

      Скопје                       д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________  

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
57. 
Врз основа  на член 37, член 38 и член 41 од  Законот за 

хартии од вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02, 31/03 и 85/03), 
Комисијата за хартии од вредност на својата седница одр-
жан  на ден 28.12.2004 година, го донесе следното а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Еуростандард Банка АД Скопје се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност - 
втора емисија на 9.000 обични акции во вкупна вредност 
на емисијата од 9.000.000 евра односно во денарска про-
тиввредност од 552.098.700 денари по среден курс на 
НБРМ на денот на донесување на ова решение. 

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 Одлука за втора емисија на 
акции бр. 03-127 од 14.12.2004 година на Еуростандард 
Банка АД Скопје. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го 
пријави за упис зголемувањето на основната главнина 
во Трговскиот регистар на надлежниот суд. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистра-
цијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од 
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вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност 
да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

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

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

 Бр. 07-1882/4           Комисија за хартии од вредност 
28 декември 2004 година               Претседател, 

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

58. 
Врз основа на член 37, 38 и 41 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), 
Комисијата за хартии од вредност на својата седница 
одр ана на 28.12.2004 година, го донесе следното ж 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Охридска банка АД Охрид се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - осма 
емисија на 15.000 обични акции во вредност од 
39.750.000 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 нивно издавање 
С.О. бр. 02-1498/12 од 26.03.2004 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен продажбата на акции-
те од точка 1 од ова решение да ја врши исклучиво по 
пат на јавна понуда. Не се дозволува зголемување на 
основната главнина од средства на друштвото или друг 
начин на зголемување на основната главнина, освен 
зголемување на основната главнина по пат на нови уп-
лати на акции што се издаваат по пат на јавна понуда.  

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот за 
користење на правото за првенствено купување на акци-
ите да објави во најмалку еден дневен весник и да ја из-
вести Комисијата за хартии од вредност за бројот на за-
пишаните и уплатени акции од постојните акционери 
кои го искористиле правото за првенствено купување. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го при-
јави за упис зголемувањето на основната главнина во 
трговскиот регистар на надлежниот суд.  

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 

7. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистра-
цијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност 
да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

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

9. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
      Бр. 07-1812/5              Комисија за хартии од вредност 
28 декември 2004 година                  Претседател, 

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

59. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Ко-
мисијата за хартии од вредност на својата седница одр-
жана на 28.12.2004 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  
1. Се дава согласност за именување на Смилевски 

Димче, економист од Скопје, бул. �АСНОМ� бр. 16-1/8, 
за директор на Брокерската куќа Мак Брокер АД Скопје.  

2. Решението за согласност за именување на Смилев-
ски Димче за директор на Брокерската куќа Мак Брокер 
АД Скопје престанува да важи со денот на разрешување 
од функцијата директор на Брокерската куќа.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
       Бр. 08-1619/6             Комисија за хартии од вредност 
28 декември 2004 година                  Претседател, 

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

60.      
Врз основа на член 163 став 1 точка 3 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002, 31/2003 и 
85/2003), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одр ана на 28.12.2004 година, донесе ж 

О Д Л У К А  
1. Правилникот за објавување на формата и содржината 

на делот од ревидираниот финансиски извештај број 03-392/1 
од 15.03.2002 година донесен од Комисијата за хартии од 
вредност и објавен во �Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 23/2002, се става вон сила. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување и истата ќе има важење со денот на објавување 
во � лужбен весник на Република Македонија�. С 

  Бр. 03-1880/2                     Комисија за хартии од вредност  
28 декември 2004 година                   Претседател,  

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

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ  
РАБОТИ 

61. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена установениот катастар на недвиж-

ностите за катастарската општина Чешиново - Општина 
Чешиново. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

Со денот на примената на катастарот на недвижностите 
од став 1 од ова решение, престанува да се применува ката-
старот на земјиштето за КО Чешиново, установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето (�Службен вес-
ник  СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  на 

  Бр. 09-297/1                                      Директор, 
18 јануари 2005 година                 Бисера Јакимовска, с.р. 

       Скопје 
___________  

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

62. 
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 24.01.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
Член 1 

Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-
фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 19,154 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 18,972 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 19,396 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 21,627 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 22,408 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 11,078 
- М - 2                    до 11,052 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 56,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 53,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 53,50 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 44,50 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 34,50 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 13,662 
- М - 2                    до 13,631 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
НАФТЕН ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 56,00 55,50 55,00 
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 52,50 52,00 51,50 
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 53,00 52,50 52,00 
Д-ДИЗЕЛ 44,00 43,50 43,00 
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО 34,00 33,50 33,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

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

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

ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,40 ден/литар. 
Во малопродажните цени формирани согласно овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    25,127 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            22,343 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          22,343 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,485 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                             3,229 
г) Мазут                                                         ден/кг. 
- М - 1 (М)                    0,100 
- М - 2                      0,100 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поод-
делен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:   

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

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

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 25.01.2005 година.  
          Бр. 02-43/1                             Претседател, 
24 јануари 2005 година               Славе Ивановски, с.р.    
             Скопје 

___________ 
 
По извршеното проверување на изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Правилникот за начинот 
и условите за регулирање на цени за електрична енер-
гија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
95/2004) е направена техничка грешка поради што се 
дав  следната а 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА  
Во Правилникот за начинот и условите за регули-

рање на цени на електрична енергија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 95/2004) во членот 4, во 
ставот 1, зборовите: �во смисла на став 1 од овој член� 
се бришат. 

          Претседател, 
 Славе Ивановски, с.р. 

_______________________________________________  
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1.  
Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јав-

ните претпријатија (�Службен весник на РМ� бр. 38/96, 
9/97, 6/02 и 40/03) и член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот 
на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор, на седни-
цат  одржана на ден 08.11.2004 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО 

�СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА� ЗА 2005 ГОДИНА  

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата на службеното гласило �Службен весник на 
Република Македонија� за 2005 година.  

Член 2 
Цената на годишната претплата за 2005 година на 

службеното гласило �Службен весник на Република Ма-
кедонија� за домашни правни и физички лица се утврду-
ва на 9.200,00 денари, со можност за плаќање на рати. 

 
Член 3 

Цената на годишната претплата за 2005 година, на 
службеното гласило �Службен весник на Република 
Македонија� за правни и физички лица со седиште или 
живеалиште во странство се утврдува на 295,00  EUR. 
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Член 4 Член 5 
За претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои ќе 

изразат желба во текот на 2005 година да го зголемат 
односно намалат бројот на службеното гласило �Служ-
бен весник на РМ� или да се претплатат во текот на 
2005 година за пократок период од 12 месеци цената се 
утврдува на 920,00 денари на месечно ниво. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на РМ�, а ќе 
се објави по давањето согласност од Владата на Репуб-
лика Македонија, со примена од 01.01.2005 година. 

 
Бр. 02-4194/1                               Управен одбор  8 ноември 2004 година                      Претседател, Член 5     Скопје                               Ванчо Марковски, с.р. Во цената утврдена во член 2 и 4 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност. ___________ 
3.   
Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јав-

ните претпријатија (�Службен весник на РМ� бр. 38/96, 
9/97, 6/02 и 40/03) и член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот 
на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор, на седни-
цата одржана на ден  08.11.2004 година, донесе 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на РМ�, а ќе 
се објави по давањето согласност од Владата на Репуб-
лика Македонија, со примена од 01.01.2005 година. 

  
Бр. 02-4192/1                               Управен одбор О Д Л У К А 

8 ноември 2004 година                     Претседател, ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕН-
ТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО �СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА� ЗА 

    Скопје                               Ванчо Марковски, с.р. 
___________ 

2.  
Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јав-

ните претпријатија (�Службен весник на РМ� бр. 38/96, 
9/97, 6/02 и 40/03) и член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот 
на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор, на седни-
цата одржана на ден  08.11.2004 година, донесе 

2005 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената за објавување на 

огласи, акти и неважечки документи во службеното 
гласило �Службен весник на Република Македонија� 
за 2005 година. 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2005 ГОДИНА  

 
Член 2 

Цената за објавување на огласи, акти и неважечки 
документи кои се објавуваат со надоместок, согласно 
член 10 од Законот за објавување на законите и други-
те прописи и акти во �Службен весник на Република 
Македонија�, за 2005 година се утврдува со Тарифата 
за висината на цената за објавување на огласи, акти и 
неважечки документи во �Службен весник на РМ� за 
2005 година,  која е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 
претплата на Регистарот на прописи на Република Ма-
кедонија за 2005 година, во издание на ЈП Службен 
весник на Република Македонија, Скопје. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата за 2005 година на 
Регистарот на прописи на Република Македонија  за 
домашни правни и физички лица  се утврдува на 
3.700,00 денари, со можност за плаќање на рати. 

 
Член 3 

Во цената утврдена во член 2 на оваа одлука е прес-
метан и данокот на додадена вредност.   Член 3 

Член 4 Цената на годишната претплата за 2005 година на 
Регистарот на прописи на Република Македонија за 
правни и физички лица со седиште или живеалиште во 
странство се утврдува на 90,00  EUR. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на РМ�, а ќе се објави по 
давањето согласност од Владата на Република Македонија. 

  
Бр. 02-4195/1                             Управен одбор Член 4 

8 ноември 2004 година                    Претседател, Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е прес-
метан и данокот на додадена вредност.      Скопје                               Ванчо Марковски, с.р. 
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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 2005 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. 


