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902. 
Врз основа  на член 12 од Одлуката за организација и 

делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на 
Република Македонија, донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I 

Со оваа одлука се именуваат претседателот и чле-
новите на Комисијата за помилување на Претседателот 
на Република Македонија (во натамошниот текст: Ко-
мисија за помилување). 

 
II 

За претседател на Комисијата за помилување се 
именува: 

- проф.д-р Томислав Чокревски, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје, во пензија. 
За членови на Комисијата за помилување се имену-

ваат: 
- Александар Прчевски, републички јавен обвини-

тел; 
- Каролина Ристова, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија; 
- Абдулселам Канзоски, член на Републичкиот суд-

ски совет; 
- Бранко Наумовски, народен правобранител на Ре-

публика Македонија. 
 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
  Бр. 07-158                                  Претседател 

13 јули 2004 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
903. 
Врз основа на член 96 став 9 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02 и 55/02), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.07.2004 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОТВОРАЊЕ,  
ЗАТВОРАЊЕ И РАБОТА НА СЛОБОДНИТЕ  

ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат поблиските услови и 

начинот за отворање и затворање и работата на слобод-
ните царински продавници. 

 
 

Член 2 
Слободните царински продавници се објекти кои се 

состојат од продажни места лоцирани во чекалните и 
другите простории наменети за патниците во меѓуна-
родниот сообраќај и прирачно складиште за сместува-
ње на стоките. 

 
Член 3 

(1) Постапката за отворање на слободна царинска 
продавница се води врз основа на барање на подноси-
телот со кое се докажува исполнувањето на условите 
од член 96 од Царинскиот закон. 

(2) Подносителот на барањето кон барањето од став 
1 на овој член приложува и тоа: 

- доказ за сопственост или доказ за правото на ко-
ристење на просториите; 

- извод од соодветен регистар; 
- скица и технички опис на продажното место и по-

мошни простории; 
- спецификација на странска и домашна стока која 

ќе се продава во слободната царинска продавница, и 
- опис на начинот на кој ќе се води евиденцијата во 

слободните царински продавници. 
(3) Доколку царинскиот орган смета дека податоци-

те во барањето и приложените документи и докази не 
се целосни од став 2 на овој член, може од подносите-
лот на барањето да побара во определен рок да достави 
дополнителни податоци, документи или докази. 

(4) Царинскиот надзор е обезбеден во смисла на член 
96, став 4 алинеја 3 од Царинскиот закон доколку е:  

- оневозможено нелегално внесување и изнесување 
на стоки и 

- оневозможен пристап на неовластени лица во и од 
тие простории. 

Член 4 
Подносителот на барањето е одговорен за точноста на 

податоците што ги наведува во барањето, веродостојноста 
на документите и доказите што ги приложил кон барањето.  

Член 5 
(1) Барањето за отворање на слободна царинска 

продавница се поднесува до Царинската управа. 
(2) По приемот на барањето за отворање на слобод-

ната царинска продавница Царинската управа формира 
комисија од три члена, која утврдува дали објектот и 
просториите ги задоволуваат условите за сместување и 
продажба на стоката и дали се обезбедени условите за 
спроведување на мерките на царинскиот надзор. 

(3) Комисијата ги прегледува просториите и за својот 
наод составува записник во три примероци, од кои едниот 
примерок Царинската управа го предава на подносителот 
на барањето за отворање на слободната царинска продав-
ница, а другите два примерок  ги задржува. а 

Член 6 
(1) Слободната царинска продавница може да се за-

твори: 
- на барање на имателот на одобрението или 
- со одземање на одобрението од страна на царин-

скиот орган. 
(2) Царинскиот орган ќе го одземе издаденото одо-

брение доколку: 
- имателот на одобрението не ги исполнува услови-

те од член 96 од Царинскиот закон; 
- слободната царинска продавница има прекин во 

работењето подолго од еден месец; 
- слободната царинска продавница не започне со 

работа во рок од шест месеци по издавањето на одо-
брението. 

Член 7 
(1) Царинската стока во слободните царински про-

давници се внесува од царински склад кој се наоѓа на 
подрачјето на Царинската испостава надлежна за ца-
рински надзор на слободната царинска продавница. 

(2) Стоките во слободните царински продавници од ца-
ринскиот склад се упатуваат врз основа на единствен ца-
рински документ (ЕЦД) при што царинскиот орган може 
да одобри примена на поедноставена постапка во врска со 
царинската декларација пропишана со царински прописи. 

(3) На продажбата на царинските стоки во слобод-
ните царински продавници соодветно се применуваат 
прописите за извоз. За царинските стоки на царинскиот 
орган му се поднесува извозна декларација откако 
истите ќе бидат продадени. 
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(4) Царинскиот склад од став 1 на овој член треба да 
има посебен издвоен простор и евиденција за складира-
ње на алкохол и други алкохолни пијалаци, цигари и 
производи од тутун. 

Член 8 
(1) Во слободната царинска продавница домашните 

стоки се внесуваат и се изнесуваат со соодветен комер-
цијален документ (фактура или испратница). 

(2) Доколку во слободната царинска продавница се 
внесува домашна акцизна стока, истата треба да се вне-
се со акцизен документ или со доказ за претходно пла-
тена акциза. 

Член 9 
Царинските стоки внесени во слободната царинска 

продавница кои нема да се продадат, може да се изне-
сат од слободната царинска продавница доколку за 
истите се плати настанатиот царински долг. 

 
Член 10 

(1) Во слободните царински продавници на меѓуна-
родните аеродроми стоките може да се продаваат само 
на патниците кои гo напуштаат царинското подрачје на 
Република Македонија по царинската контрола со бор-
динг - карта. 

(2) Во слободната царинска продавница на патник 
не смее да му се продадат алкохол и алкохолни пијала-
ци, цигари и производи од тутун, парфеми и тоалетна 
вода кои се за комерцијални цели. 

(3) При продажба на стоките во слободната царин-
ска продавница се издава сметка која мора да ги содр-
жи најмалку оние податоци кои на царинскиот орган ќе 
му овозможат да утврди дали стоките биле навистина 
продадени во согласност со оваа уредба и тоа: 

- број на бординг-карта на патникот или документ 
со кој се докажува дека лицето е член на посадата на 
комерцијалните летови; 

- број на сметка и датум на издавање; 
- вид количина и вредност на стоката по артикл; 
- вкупна вредност на стоките изразена во странска 

валута; 
- потпис на одговорното лице и печат на слободната 

царинска продавница. 
(5) Слободната царинска продавница е должна да 

доставува до надзорната царинска испостава дневни и 
месечни извештаи на продадената царинска и домашна 
стока. 

Член 11 
(1) Држателот на слободната царинска продавница 

е должен да води одделна евиденција за домашните 
стоки сместени во слободната царинска продавница. 

(2) Стоката која е примена, изнесена или продадена 
во слободната царинска продавница држателот на сло-
бодната царинска продавница е должен веднаш да ја 
внесе во својата евиденција. 

(3) Во евиденцијата, слободната царинска продав-
ница мора да ја внесува секоја промена во поглед на 
видот, количините и вредноста на сместената и прода-
дената стока, врз основа на евиденцијата за дневна 
продажба. 

(4) Држателот на слободната царинска продавница 
е должен, на барање на надлежниот царински орган, да 
му ја стави на увид евиденцијата, со цел истиот да мо-
же да провери дали таа правилно се води и дали содр-
жината на евиденцијата е во согласност со количините 
стока во слободната царинска продавница. 

 
Член 12 

(1) Стоките кои се изложени за продажба во сло-
бодните царински продавници се предмет на царински 
надзор и треба да се етикетирани или соодветно обеле-
жани (бандероли, натписи и слично). 

Член 13 
(1) Во слободните царински продавници се вршат 

редовни пописи, а по барање на царинскиот орган мо-
же да се вршат пописи на целокупната стока или на од-
делни видови стока која се наоѓа во слободните царин-
ски продавници. 

(2) Царинскиот орган може да побара, пописите на 
стоката од став 1 на овој член да се спроведуваат во 
присуство на царински работник. 

 
Член 14 

Постојните царински продавници своето работење 
го вршат согласно со одредбите на оваа уредба. 

 
Член 15 

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

 
     Бр. 23-2636/1                        Претседател на Владата 
12 јули 2004 година                на Република Македонија, 

   Скопје                                    Хари Костов, с.р. 
___________ 

904. 
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 5.07.2004 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ТУТУН ИНДУСТРИСКА 

КЛАСА ОД РЕКОЛТА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се овластува Министерството за земјоделство, шу-

марство и водостопанство да ја спроведе постапката за 
продажба на тутун индустриска класа од реколта 2002 
год на со отворен повик. и 

Член 2 
Предмет на продажба е тутун индустриска класа и 

тоа: 
 

- УНИК 1/3 Ѕ -  87.409,11 кг. -20.900.329,29 денари 
- КП -  50.837,70 кг. - 6.966.798,4 денари 
- IV -  519.264,44 кг. -41.800.784,1 денари 
Вкупно: -  657.511,25 кг. -69.667.978,1 денари 

 
Член 3 

Средствата добиени од продажбата на тутунот ќе 
бидат наменети за санирање на штетите во подрачјата 
зафатени од поплавите во Република Македонија за по-
мош на правни и физички лица чии површини-земјо-
делски површини се оштетени од поплавите. 

 
Член 4 

Средствата од продажбата на тутунот ќе бидат уп-
латени на трезорска сметка 100000000063095 потсме-
тка 650010001978976 - Средства за солидарност на Ре-
публиката за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди, приходно конто 725916 - Други средс-
тва за солидарност, програма 00. 

 
Член 5 

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

 
    Бр. 23-2457/1        Претседател на Владата 
5 јули 2004 година                  на Република Македонија, 

  Скопје              Хари Костов, с.р. 
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905. 
Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03 и 
66/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.07.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ ЗА 2004 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија го потврдува 

Финансискиот план за работа на Фондот за осигурува-
ње на депозити-Скопје за 2004 година, усвоен со Одлу-
ка бр. 02-134/1 од 21.05.2004 година, донесена од 
Управниот одбор на овој фонд на седницата одржана 
на 21.05.2004 година. 

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

 
Бр. 23-1884/1                       Претседател на Владата      

12 јули 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                            Хари Костов, с.р. 

___________ 
906. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/00 и 12/03), член 43 
од Законот за ловството (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/96, 26/96 и 34/97) и член 50 
од Законот за концесии (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 25/02), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 12.07.2004 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ -КОНЦЕСИЈА 
НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА 

 
1. Со оваа одлука се одзема од користење-концесија 

на дивечот во ловиштата кои беа доделени на користе-
ње-концесија со Одлука на Владата на Република Ма-
кедонија, објавени во �Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/99 и тоа на ловиштата:  

- �Прострање� и �Кнежино� доделени на Здружени-
ето на ловци �Сокол� од Другово,  

- како и со Одлука на Владата на Република Маке-
донија објавена во �Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 19/99 и тоа на ловиштата: 

- �Сараево� и �Чифлик� доделени на Ловечкото 
друштво �Буковик� од Пехчево,  

- �Ратевска Река�, �Палазлија� и �Мачево� доделе-
ни на Ловечкото друштво �Дабевец� од Берово. 

2. Договорите за концесија на дивечот во ловишта-
та од точка 1 на оваа одлука ќе се раскинат од причини 
што корисникот на ловиштето: 

- не ги исполнува обврските утврдени во Догово-
рот и 

- одгледува, заштитува, лови и користи дивеч спро-
тивно на посебната ловностопанска основа. 

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

 
Бр. 23-2504/1                       Претседател на Владата      

12 јули 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                            Хари Костов, с.р. 

907. 
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 12.07.2004 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО ОДГЛЕДУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА 
 
1. Дивечот од ловиштата утврдени во Одлуката за 

одземање од користење-концесија на дивечот во лови-
штата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
47/04), се дава на времено одгледување и заштита на 
ЈП �Македонски шуми�-Скопје, до денот на давањето 
на користење-концесија согласно Законот за ловството 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 20/96, 
26/96 и 34/97) и Законот за концесии (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 25/02). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
Бр. 23-2504/2                       Претседател на Владата      

12 јули 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                            Хари Костов, с.р. 

___________ 
908. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 и 
24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.07.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГРАДЕЖЕН 
ТЕХНИЧКИ КАМЕН -ВАРОВНИК НА �НЕ-НА 
ТРОУД� ЈТД ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЈЕГУНОВЦЕ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЖЕДЕН ВО БЛИЗИНА НА С.  

ЈЕГУНОВЦЕ, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ 
 
1. На �НЕ-НА ТРОУД � ЈТД експорт-импорт Јегу-

новце, се дава концесија за експлоатација на минерал-
ната суровина градежен технички камен варовник на 
локалитетот Жеден во близина на с. Јегуновце, општи-
на Јегуновце, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.659.300,00 7.511.600,00 
Т-2 4.659.397,00 7.511.783,00 
Т-3 4.659.359,00 7.511.897,00 
Т-4 4.659.174,00 7.511.912,00 
Т-5 4.659.066,00 7.511.856,00 
Т-6 4.659.166,00 7.511.522,00 
Т-7 4.659.212,00 7.511.581,00  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,080 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 
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5. За површината од точка 1 на оваа одлука, докол-
ку постои шума, ЈП �Македонски шуми� треба благо-
времено да изврши сеча на шумата, а истовремено 
�НЕ-НА ТРОУД� ЈТД експорт-импорт Јегуновце, треба 
да изврши пошумување на соодветна површина која ќе 
ја определи ЈП �Македонски шуми�. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
      Бр. 23-2627/1                       Претседател на Владата      
12 јули 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                            Хари Костов, с.р. 

___________ 
909. 
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 12.07.2004 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-

ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, без надоместок, од Министерството 

за одбрана на Здружението на граѓани, воени инвалиди 
и загинати од Република Македонија во војните од по-
ранешната СРЈ во времето од 1-ви април 1991 година 
до 15-ти мај 1992 година-ЗВИЗМ 91/92-Скопје, се пре-
отстапуваат следните материјално-технички средства: 

- работна маса-канцелариска   2 парчиња,  
- столче-канцелариско   2 парчиња,  
- столче, дрво-метал                30 парчиња,  
- ормар-канцелариски   1 парче, 
- ормар гардеробен двокрилен   1 парче. 
 

Член 2 
Примопредавањето на материјално-техничките 

средства од член 1 на оваа одлука, Министерството за 
одбрана и Здружението на граѓаните, воени инвалиди и 
загинати од Република Македонија во војните од пора-
нешната СРЈ во времето од 1-ви април 1991 година до 
15-ти мај 1992 година-ЗВИЗМ 91/92-Скопје, да го извр-
шат непосредно. 

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

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

 
Бр. 23-2559/1                       Претседател на Владата      

12 јули 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                            Хари Костов, с.р. 

___________ 
910. 
Врз основа  на член 184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.07.2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-
ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ  ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна  
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8525  Предаватели за радио-

телефонија, радиоте-
леграфија, радиодифу-
зија или телевизија, 
вклучувајќи и со вгра-
ден приемник или апа-
рат за снимање или ре-
продукција на звук; 
телевизиски камери; 
видео камери со мож-
ност за задржување на 
слика и други видео 
камера рекордери; ди-
гитални камери: 

 

 8525 10 предаватели:  
    8525 10 50 00 --- Радиотелеграфски 

или радиотелефонски 
апарати 

1 парче 

8527  Приемници за радиоте-
лефонија, радиотеле-
графија или радиоди-
фузија, вклучувајќи и 
приемници комбини-
рани во исто куќиште, 
со апарат за снимање 
или репродукција на 
звук или со часовник: 

 

  - Радиодифузни при-
емници што можат да 
работат без надворе-
шен извор на енергија, 
вклучувајќи и такви 
апарати што исто така 
можат да примаат ра-
диотелефонија или ра-
диотелеграфија: 

 

 8527 90 - Други апарати:  
 8527 90 98 00 --- Друго 1 парче 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
      Бр. 23-2508/1                       Претседател на Владата 
 12 јули 2004 година               на Република Македонија, 

      Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

911. 
Врз основа  на член 184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.07.2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-
ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ  ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА   

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна  
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8471  Машини за автоматска 

обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за прес-
нимување на податоци 
на носители на пода-
тоци во кодирана фор-
ма и машини за обра-
ботка на такви подато-
ци, неспомнати или 
неопфатени на друго 
место: 
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  8471 49 -- Друго, испорачани 
како системи  

 

  8471 49 90 10  ---- Нови  3 парчиња  
 8471 80 00 00 - Други единици од 

машините за автомат-
ска обработка на пода-
тоци 

3 парчиња 

8504  Електрични трансфор-
матори, статички кон-
вертори (на пример, 
исправувачи) и инду-
ктивни калеми: 

 

 8504 40 - Статички конвертори 
(претворувачи): 

 

 8504 40 99 00 ------ Друго 1 парче 
8529  Делови погодни за 

употреба исклучител-
но или главно за апа-
рати од тар. броеви 
8525 до 8528: 

 

 8529 10 - Антени и антенски 
рефлектори од сите 
видови; делови погод-
ни за употреба со нив: 

 

 8529 10 31 00 ----- За прием преку 
сателит 

1 парче 

8542  Електронски интегри-
рани кола и микроск-
лопови: 

 

 8542 29 --Друго:  
 8542 29 90 00 ---- Друго  1 парче 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 23-2509/1                       Претседател на Владата 
 12 јули 2004 година               на Република Македонија, 

      Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

912. 
Врз основа  на член 184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.07.2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-
ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ  ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски и тоа: 

 
 

Тарифен 
број 

Тарифна  
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8529  Делови погодни за 

употреба исклучител-
но или главно за апа-
рати од тар. броеви 
8525 до 8528: 

 

 8529 10 - Антени и антенски 
рефлектори од сите ви-
дови, делови погодни 
за употреба со нив: 

 

  8529 10 31 00 ----- За прием преку 
сателит 

1 парче 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 23-2510/1                       Претседател на Владата 
 12 јули 2004 година               на Република Македонија, 

     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

913. 
Врз основа  на член 184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.07.2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-
ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ  ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА   

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски- Управа за 
цивилна воздушна пловидба и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна  
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8504  Електрични трансфор-

матори, статички кон-
вертори (на пример, 
исправувачи) и индук-
тивни калеми: 

 

 8504 40 - Статички конвертори 
(претворувачи): 

 

 8504 40 20 00 --- За употреба со те-
лекомуникациони апа-
рати, машини за авто-
матска обработка на 
податоци и нивни еди-
ници 4 парчиња 

 8504 90 - Делови:  
 8504 90 91 00 --- Електронски склопо-

ви на машини  од тар. 
ознака 8504 40 20 00 

38 парчиња 

8532  Електрични конденза-
тори, константни, про-
менливи или приспо-
собливи (однапред 
приспособени): 

 

 8532 10 00 00 - Константни конден-
затори предвидени за 
употреба во струјни 
кола со фреквенција 
50/60 Hz и што можат 
да апсорбираат реа-
ктивна сила најмалку 
0,5 kvar (кондензатори 
на сила) 102 парчиња 

8533  Електрични отпорни-
ци (вклучувајќи и рео-
стати и потенциоме-
три), освен грејни от-
порници: 

 

 8533 40 - Други променливи 
отпорници, вклучувај-
ќи и реостати и потен-
циометри: 

 

 8533 40 90 00  -- Друго 6 парчиња 
8536  Електрични апарати за 

вклучување и исклучу-
вање или за заштита 
на електрични струјни 
кола или за остварува-
ње на приклучување за 
или во електрични 
струјни кола (на при-
мер, прекинувачи, ре-
леи, стопувачки осигу-
рувачи, пригушувачи 
на бранови со висока 
фреквенција, вклучни-
ци, штекери, сијалич-
ни грла, разводни ку-
тии), за напони што не 
надминува 1000V: 

 

 8536 50 - Други прекинувачи:  
 8536 50 19 00 ---- Друго  2 парчиња 
8541  Диоди, транзистори и 

слични полупровод-
нички уреди; фотоо-
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сетливи полупровод-
нички елементи, вклу-
чувајќи и фотонапон-
ски ќелии, составени 
или несоставени во 
модули или плочи; ди-
оди за емитување 
светлост; монтирани 
пиезо-електрични кри-
стали: 

 8541 29 00 00  -- Други 5 парчиња 
 8541 30 00 00 - Тиристори, диак и 

триак-елементи, освен 
фотоосетливи елемен-
ти 

9 парчиња 

 8541 40  - Фотоосетливи полу-
проводнички елементи 
вклучувајќи и фотона-
понски ќелии составе-
ни или несоставени во 
модули или плочи; ди-
оди за емитување 
светлост: 

 

 8541 40 90 00  -- Друго 7 парчиња 
9032  Инструменти и апара-

ти за автоматска регу-
лација или управува-
ње: 

 

 9032 10 -Термостати:  
 9032 10 99 00 ---- Друго 3 парчиња 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 23-2511/1                       Претседател на Владата 
 12 јули 2004 година               на Република Македонија, 

      Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

914. 
Врз основа  на член 184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.07.2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-
ЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ  ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА   

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски-Управа за ци-
вил а, воздушна пловидба и тоа: н 
Тарифен 
број 

Тарифна  
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8536  Електрични апарати за 

вклучување и исклучу-
вање или за заштита 
на електрични  струјни 
кола или за остварува-
ње на приклучување за 
или во електрични 
струјни кола (на при-
мер, прекинувачи, ре-
леи, стопувачки осигу-
рувачи, пригушувачи 
на бранови со висока 
фреквенција, вклучни-
ци, штекери, сијалич-
ни грла, разводни ку-
тии), за напони што не 
надминува 1000 V; 

 

 8536 90 - Други апарати:  
 8536 90 10 00 -- Конектори и контак-

тни елементи за жици 
и кабли 

509 парчиња 

8544   Изолирана жица 
(вклучувајќи емајлира-

на или анодизирана 
жица), кабли (вклучу-
вајќи и коаксијални 
кабли) и други изоли-
рани електрични спро-
водници, со или без 
конектори; кабли од 
оптички влакна, изра-
ботени од поединечно 
оплаштени влакна, 
комбинирани или не 
со електрични спро-
водници, со или без 
конектори: 

 

 8544 60 - Други електрични 
спроводници, за напон 
што надминува 1000V: 

 

 8544 60 10 00  -- Со спроводници од 
бакар 

20.000  
метри 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 23-2512/1                       Претседател на Владата 
 12 јули 2004 година               на Република Македонија, 

      Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

915. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 
42/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.07.2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски Управа за ци-
вилна воздушна пловидба и тоа: 

 
Тарифен
број 

Тарифна 
ознака Наименување    Количина 

1 2 3    4 
8471  Машини за автоматска обра-

ботка на податоци и нивни 
единици; магнетни или оп-
тички читачи, машини за 
преснимување на податоци 
на носители на податоци во 
кодирана форма и машини за 
обработка на такви подато-
ци, неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 

 

 8471 49 --Друго, испорачани како си-
стеми: 

 

 8471 49 90 10 ----Нови 1 парче 
8502  Електрични генераторски 

агрегати и ротациони кон-
вертори (претворувачи):  

 8502 12 --Со моќност што надмину-
ва 75 kVA но не надминува 
375 kVA:  

 8502 12 90 00 ---Други 1 парче 
8504  Генераторски агрегати со 

клипни мотори со внатреш-
но согорување на палење со 
помош на компресија (дизел 
или полудизел мотори):  

 8504 21 00 00 --Со моќност што не надми-
нува 650 kVA 

1 парче 

 8504 40 Статички конвертори (пре-
творувачи):  

 8504 40 94 00 ------Испарувачи 402 парчиња 
8530  Електрична опрема за сигна-

лизација, сигурност, управу-
вање или контрола на сообра-  
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ќајот на железнички пруги, 
трамвајски пруги, друмови, 
внатрешни водени паркира-
лишта, пристанишни инста-
лации или аеродроми (освен 
опремата од тар. број 8608): 

 8530 80 00 00 -Друга опрема 381 парчиња 
 8530 90 00 00 -Делови 158 парчиња 
8536  Електрични апарати за 

вклучување и исклучување 
или за заштита на електрич-
ни струјни кола или за ос-
тварување на приклучување 
за или во електрични струј-
ни кола (на пример, преки-
нувачи, релеи, стопувачки 
осигурувачи, пригушувачи 
на бранови со висока фре-
квенција, вклучници, ште-
кери, сијалични грла, раз-
водни кутии), за напони 
што не надминува 1000 V:  

 8536 90 Други апарати:  
 8536 90 10 00 --Конектори и контактни еле-

менти за жици и кабли 
16 парчиња 

8537  Табли, плочи, пултови, ма-
си, ормани и други основи, 
опремени со два или повеќе 
апарати од тар. број 8535 
или 8536, за електрично 
управување или разведува-
ње на електрична струја, 
вклучувајќи ги и оние со 
вградени инструменти или 
апарати од Глава 90, и ну-
меричко управувани апара-
ти, освен апарати за вклучу-
вање и исклучување од тар. 
број 8517:  

 8537 10 -За напон што не надминува 
1000 V:  

 8537 10 91 00 ---Управувачи (контролери) 
со програмирачка меморија 14 парчиња 

8539  Електрични сијалици со 
влакна или електрични сија-
лици со празнење, вклучу-
вајќи и затворени рефле-
кторски влошки со вградени 
сијалици и ултравиолетови 
или инфрацрвени сијалици; 
лачни сијалици:  

 8539 21 --Волфрам халогени:  
 8539 21 92 00 ----Што надминува 100 V 56 парчиња 
8544  Изолирана жица (вклучувајќи 

емајлирана или анодизирана 
жица), кабли (вклучувајќи и ко-
аксијални кабли) и други изо-
лирани електрични спроводни-
ци, со или без конектори; кабли 
од оптички влакна, изработени 
од поединечно оплаштени 
влакна, комбинирани или не со
електрични спроводници, со 
или без конектори:  

  -Жица за намотки:  
 8544 60 -Други електрични спровод-

ници, за напон што надми-
нува 1000 V:  

 8544 60 10 00 --Со спроводници од бакар 35.400 метри 
8548  Отпадоци и остатоци од 

примарни ќелии, примарни 
батерии и електрични аку-
мулатори; потрошени при-
марни ќелии, потрошени 
примарни батерии и потро-
шени електрични акумула-
тори; електрични делови на 
машини или апарати, нес-
помнати ниту опфатени на 
друго место во оваа глава:  

 8548 90 -Друго:  
 8548 90 10 00 --Мемории во мултикомби-

нирани форми, како што се 
слог на D-RAMs и модули 

1 парче 

9002  Леќи, призми, огледала и 
други оптички елементи, од 
кој и да е материјал, монти-
рани, што се делови или 
прибор на инструменти или 
на апарати, освен такви еле-
менти од оптички необрабо-
тено стакло:  

  -Објективи:  
 9002 20 00 00 -Филтери 5 парчиња 
9015  Геодетски (вклучувајќи фо-

тограметриски), хидрограф-
ски, океанографски, хидро-
лошки, метереолошки или 
геофизички инструменти и 
апарати, освен компаси; 
далномери:  

 9015 80  -Други инструменти и апа-
рати:  

 9015 80 11 00 ---Метереолошки, хидроло-
шки и геофизички инстру-
менти и апарати 

2 парчиња 

9032  Инструменти и апарати за 
автоматска регулација или 
управување:  

 9032 89 --Други:  
 9032 89 90 00 ---Друго 11 парчиња 
9405  Ламби и други светлечки 

тела, вклучувајќи и рефле-
ктори и нивни делови, на 
друго место неспомнати ни-
ту опфатени; осветлени зна-
ци, осветлени плочки со 
имиња и слично, со постоја-
но фиксиран светлосен из-
вор, и нивни делови на дру-
го место неспомнати ниту 
опфатени:  

 9405 60 -Осветлени знаци, осветле-
ни плочки со имиња и слич-
но:  

 9405 60 91 00 ---Од пластични маси 10 парчиња 
8206 00
00 00 

 Алат од два или повеќе та-
рифни броеви од тар. брое-
ви 8202 до 8205, во сетови 
за продажба на мало 

сетови 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 23-2513/1                       Претседател на Владата 

12 јули 2004 година                на Република Македонија, 
     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
916. 
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 5 јули 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 �МАЈСКИ ЦВЕТ�  

СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа за деца - Детска градинка �Мајски 
Цвет� - Скопје се разрешуваат: 

- Томислав Атанасовски, 
- Ивица Заркадов, 
- Џељаљ Рамадани, 
- Лидија Салом. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца - Детска градинка �Мајски Цвет� - Скопје 
се именуваат: 
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- Абдулхамид Весели, наставник, 
- Гордана Стојчевска-Зафировска, дипл. педагог, 
- Раде Мицковски, дипл. професор по одбрана и за-

штита, 
- Александар Николовски, дипл. инженер по хемија. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 17-2333/3                      Претседател на Владата 

5 јули 2004 година                на Република Македонија, 
     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
917. 
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 5 јули 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 �ИВО ЛОЛА РИБАР�  

КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа за деца - Детска градинка �Иво Лола 
Рибар� - Крива Паланка се разрешуваат: 

- Јасмина Ангеловска, 
- Јасмина Блажевска, 
- Соња Ташевска, 
- Лиле Тодоровска. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца - Детска градинка �Иво Лола Рибар� - 
Крива Паланка се именуваат: 

- Бисерка Јовановска, доктор на стоматологија, 
- Цветан Илиевски, инженер за заштита при работа, 
- Габриела Стаменковска, дипл. професор по мате-

матика и информатика, 
- Зоран Спасовски, дипл. рударски инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 17-2601/1                       Претседател на Владата 
5 јули 2004 година                на Република Македонија, 

   Скопје                                   Хари Костов, с.р. 
___________ 

918. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) 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 5 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА  

СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на директорот на Јавното претприја-

тие за стопанисување со пасиштата - Скопје се именува 
Латиф Пајкоски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-2602/1                      Претседател на Владата 

5 јули 2004 година                на Република Македонија, 
     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

919. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните пати-

шта (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/96, 40/99, 96/2000 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 седни-
цата одржана на 5 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ 

И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ 
 
1. Горан Ангелов се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Фондот за магистрални и реги-
онални патишта - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-2603/1                     Претседател на Владата 

5 јули 2004 година                на Република Македонија, 
     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
920. 
Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Ми-
нистерството за економија, објавува 

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИ 
КВОТИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТО 
 
Во Листата на царински квоти по договор за при-

стапување на Република Македонија во СТО (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2003 и 
38/2004), во колоната рокови на увоз, броевите: 
20.07.2004� се заменуваат со броевите: �15.07.2004�. � 

      Бр.10-3808/2                                    Министер, 
13 јули 2004 година                 Стевчо Јакимовски, с.р. 
          Скопје 

___________ 
921. 
Врз основа на член 39 став 1 точка 7 од Законот за 

хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/00, 103/00, 34/2001, 4/2002, 
37/2002, 31/2003 и 85/2003), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на 21.06.2004 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДО-
КУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ 
НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во член 2 од Правилникот за документите што ги 

доставува издавачот на хартии од вредност при под-
несување на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 16/2001), се додава нов став 2 кој 
гласи: 

�(2) Документите кои издавачот ги доставува заед-
но со барањето за одобрение за издавање на хартии од 
вредност до Комисијата за хартии од вредност, се до-
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ставуваат во оригинал или заверен препис, на службе-
ниот јазик во Република Македонија односно на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо.� 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 03-976/1              Комисија за хартии од вредност 

21 јуни 2004 година                        Претседател, 
     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
922. 
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 и 31/03) и член 6 од 
Правилникот на Комисијата за начинот и постапката за 
давање согласност за именување на директор на бро-
керска куќа (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 40/02), Комисијата за хартии од вредност на 
21.06.2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се продолжува времената согласност за именува-

ње на Јелена Манчевска, дипломиран економист, за из-
вршен директор на Брокерската куќа Бро-Дил АД 
Скопје, со седиште во Скопје, на ул. �Партизански 
одреди� бр. 3, дадена со Решението бр. 08-778/2 од 
24.05.2004 година за 30 дена. 

2. Рокот определен во став 1 од ова решение започ-
нува да тече од денот на истекот на рокот определен во 
Решението бр. 08-778/2 од 24.05.2004 година. 

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

 
  Бр. 08-778/4              Комисија за хартии од вредност 

21 јуни 2004 година                          Претседател, 
     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
923. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/1992), на седницата одржана на 30 
јуни 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува членот 171-б, став 5 од Законот за 

здравствената заштита (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/1991; 46/1993; 55/1995; 41/2002; 
10/2004). 

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

3. Стамен Филипов од Скопје, на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за по-
ведување постапка за оценување на уставноста на 
одредбата означена во точката 1 од оваа одлука, од 
причини што со оспорената одредба се повредувале не-
колку уставни одредби и тоа: членот 8, став 1, алинеја 
3 и 4, членот 32, став 5 и членовите 38 и 51 од Уставот 
на Република Македонија. 
Имено, со предвидувањето работите и задачите од 

став 1 на оспорениот член да се утврдуваат со општ акт 
на здравствената организација во прв ред се повреду-
вал членот 32, став 5 од Уставот на Република Македо-

нија, според кој остварувањето на правата на вработе-
ните и нивната положба не може да се уредуваат со 
општ акт, туку само со закон и колективен договор. Ва-
квото решение подносителот на иницијативата го врзу-
ва и со одредбата од членот 38 од Уставот, според кој 
само со закон може да се ограничат условите за оства-
рување на правото на штрајк во вооружените сили, по-
лицијата и органите на управата, а не и со општ акт. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно членот 
171-б, став 1 од Законот, заради отстранување на штет-
ните последици што можат да настанат од неукажува-
ње на здравствена заштита на граѓаните за време на 
штрајк, органот на управување во здравствената орга-
низација е должен да обезбеди итна медицинска помош 
и минимална функција на сите организациони делови 
во процесот на работата. Според оспорениот став 5 од 
овој член, работите и задачите од ставот 1 на оспорени-
от член, со општ акт ги утврдува здравствената органи-
зација. 

5. Согласно членот 8, алинеја 3 и 4 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска претставуваат темелни вредности на уставниот 
поредок на државата. 
Согласно членот 32, став 5 од Уставот на Републи-

ка Македонија, остварувањето на правата на вработе-
ните и нивната положба се уредуваат со закон и со ко-
лективни договори. 
Согласно членот 38 од Уставот на Република Маке-

донија, се гарантира правото на штрајк. Со закон може 
да се ограничат условите за остварување на правото на 
штрајк во вооружените сили, полицијата и органите на 
управата. 
Во членот 39 од Уставот е предвидено дека на секој 

граѓанин му се гарантира правото на здравствена за-
штита, при што согласно ставот 2 од овој член, граѓа-
нинот има право и должност да го чува и унапредува 
сопственото здравје и здравјето на другите. 
Согласно членот 3 од Законот за здравствената за-

штита, секој има право на заштита на здравјето, при 
што во членот 9 Законот ја дефинира здравствената 
дејност како дејност од посебен општествен интерес. 
Оспорената одредба е поместена во Главата III од 

Законот за здравствената заштита, која е насловена ка-
ко �Здравствена заштита во вонредни услови и во усло-
ви на штрајк�. 
Членот 171-а од Законот ги предвидува условите 

под кои правото на штрајк може да се остварува во 
рамки на здравствените организации. Така, согласно 
оваа одредба работниците во здравствените организа-
ции правото на штрајк можат да го остварат под услов 
да не се доведува во опасност животот и здравјето на 
граѓаните кои бараат здравствена заштита. Тоа значи 
дека Законот воопшто не го доведува под сомнение 
правото на штрајк на работниците во здравствените ор-
ганизации, како право загарантирано со Уставот кое 
произлегува од работниот однос. Како загарантирано 
право со Уставот, штрајкот може да се остварува под 
услов со тоа да не се доведува во опасност животот и 
здравјето на граѓаните кои бараат здравствена заштита. 
Притоа, во неоспорениот дел од одредбата на чле-

нот 171-б од Законот е предвидено дека за време на 
штрајк, органот на управување на здравствената орга-
низација е должен да обезбеди две основни функции во 
организацијата: итна медицинска помош и минимална 
функција на сите организациони делови во процесот на 
работата. Причина за обезбедување на овие елементи 
на здравствената заштита е отстранувањето на можно-
стите од настапување на штетни последици кои би мо-
желе да настанат од неукажување на здравствена за-
штита на граѓаните за време на штрајк. 
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Во оспорениот став 5 од овој член, работите и зада-
чите од став 1 на овој член со општ акт ги утврдува 
здравствената организација. 
Судот смета дека Уставот не ја исклучува можноста 

со закон да се уреди начинот на остварувањето на од-
делни слободи и права, со цел да не се доведе во пра-
шање остварувањето на другите слободи и права. Во 
однос на здравствената заштита и во конкретниот слу-
чај, Законот го гарантира и предвидува правото на 
штрајк на здравствените работници, но сепак утврдува 
дека остварувањето на ова право не смее да биде на 
штета на други слободи и права на човекот и граѓани-
нот, што во конкретниот случај е правото на здравстве-
на заштита, односно животот и здравјето на граѓаните 
кои бараат здравствена заштита. 
Врз основа на изнесеното, судот оцени дека не по-

стои уставна пречка со закон да се уреди начинот на 
остварувањето на правото на штрајк, односно начинот 
на однесувањето на субјектите во остварувањето на ова 
уставно гарантирано право, водејќи притоа сметка при 
уредувањето на овие односи да не се доведе во праша-
ње уставната гаранција за остварување не само на пра-
вото на штрајк, туку и на другите со Уставот гаранти-
рани слободи и права. Ваквиот став произлегува од об-
врската на здравствените работници за време на штрајк 
да обезбедат итна медицинска помош и минимални 
функции на сите организациони делови во процесот на 
работата, а со цел отстранување на евентуално штетни-
те последици кои би можеле да настанат од неукажува-
ње на здравствена заштита на сите граѓани за времето 
додека трае штрајкот. 
Здравствената дејност и здравствената заштита спа-

ѓаат во групата дејности кои законот ги дефинира како 
дејности од посебен општествен интерес со оглед на 
нивното примарно значење за животот и здравјето на лу-
ѓето. Ако се има предвид ваквиот карактер на здравстве-
ната заштита, како механизам кој обезбедува остварува-
ње и заштита на она што е нераскинливо поврзано со чо-
вековото егзистирање, тогаш е јасно зошто законодаве-
цот ја утврдува како дејност од посебен општествен ин-
терес. Оттука, државата презема мерки во насока на соз-
давање и обезбедување услови здравствената заштита да 
се остварува во секој момент и секаква ситуација, опфа-
ќајќи ја и состојбата на штрајк. Ова, пред се, се однесува 
на обезбедување едно минимално ниво на здравствена 
заштита со кое ќе се елиминираат или во најмала рака ќе 
се сведат на минимум можностите од настапување штет-
ни последици врз животот и здравјето на луѓето во слу-
чај на нејзино неукажување. Штрајкот, како легитимно 
средство на работниците за остварување одредени други 
права (пред се економски и социјални) претставува орга-
низиран прекин на работата кој секако доведува до нару-
шување на редовниот работен процес. Ваквото нарушу-
вање го доведува во прашање потребното ниво на здрав-
ствената заштита, при што со оспорената одредба зако-
нодавецот ја овластува здравствената организација со 
општ акт да ги утврди работите и задачите чие извршу-
вање е нужно со цел да се отстранат штетните последи-
ци од неукажување на здравствена заштита на граѓаните 
во време на штрајк. 
Имајќи ја предвид дикцијата на одредбата од чле-

нот 38 од Уставот на Република Македонија, судот го 
констатира општиот карактер на уставната гаранција 
на правото на штрајк за сите работници, па оттука и ле-
гитимноста работниците во здравствениот сектор да го 
остваруваат ова право. Сепак, според мислењето на су-
дот, утврдувањето на условите под кои ќе се реализира 
ова право во оваа исклучително значајна сфера за жи-
вотот и здравјето на луѓето може да биде единствено 
предмет на законска регулатива, а не на општ акт кој 
би го донела самата здравствена организација. Судот 

оцени дека е премногу суптилна и важна здравствената 
заштита и нејзиното влијание врз животот и здравјето 
на сите граѓани што не би можело да се смета за при-
фатливо овластувањето на здравствените организации 
тие самостојно со свој општ акт да ги утврдат работите 
и задачите чие вршење е неопходно за отстранување на 
можните негативни и штетни последици. Судот оцени 
дека во случајот не станува збор за едноставна опера-
ционализација на законската одредба од ставот 1 на 
членот 171-б, односно дека општиот акт на организа-
цијата само ќе го доуреди начинот на извршување на 
она што е веќе дефинирано со самиот закон, туку дека 
во случајот здравствената организација со општиот акт 
ги утврдува работите и задачите, односно навлегувајќи 
во суштината на работата, таа стекнува право самостој-
но со свој општ акт да утврди што е она што мора да се 
обезбеди во време на штрајк. Со тоа, се остава простор 
на здравствените организации тие самите со свој акт да 
ги утврдуваат, креираат или менуваат веќе дадените 
услови под кои може да се остварува правото на штрајк 
во здравствената заштита, а не тоа да се прави врз ос-
нова на закон, поради што судот оцени дека оспорена-
та одредба не е во согласност со напред наведените 
одредби од Уставот на Република Македонија. 

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

7. Оваа одлука судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судии-
те д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана 
Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам Поло-
жани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

         
       Претседател 

     У.бр.112/2003         на Уставниот суд на Република 
30 јуни 2004 година                   Македонија, 
           Скопје                Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.                              

___________ 
 
Министерството за култура, како надлежен држа-

вен орган за работите од областа на културата и 
авторското право и сродните права ја информира 
јавноста дека на Решението бр. 17-2045/10 од 
28.05.2003 година за привремена дозвола за коле-
ктивно остварување на: радиодифузното емитување 
и друго јавно соопштување на фонограми со сниме-
ни изведби на несценски музички дела издадени за 
комерцијални цели или нивни репродукции коишто 
непосредно се користат за радиодифузно емитување 
и друго јавно соопштување; кабловско реемитување 
на фонограмите; репродуцирање на фонограми со 
снимени изведби на несценски музички дела - меха-
нички права; изнајмување на фонограмите и јавно 
соопштување, односно репродуцирање делови на 
фонограми со снимени авторски музички дела и из-
ведби за наставни цели, издадено на Македонска му-
зичка индустрија - Здружение на фонограмски про-
дуценти - Скопје, објавено во �Службен весник на 
Република Македонија� бр. 48 од 2003 година, му 
престанала правната важност на 31.05.2004 година. 
Со истекот на рокот на важење на наведеното реше-

ние престануваат да важат и следните акти на Здруже-
нието: Правилникот за користење на фонограми со та-
рифа за користење на фонограми бр. 8/03 од 22.05.2003 
година и Правилникот за распределба на надоместоци-
те 9/03 од 22.05.2003 година, објавени во �Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58 од 2003 годи-
на, како и обрасците на Правилникот за распределба на 
надоместоците на здружението, објавени во �Службен 
весник на Република Македонија� бр. 66 од 2003 година. 
 
Скопје, јули 2004 година         Министерство за култура 
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ЗА ОБЈАВ
ВО 

 

Објавувањето на суд
ните постапки, ликвидации  
фондации, сите огласи согл
те огласи, конкурсите како  
по пошта или лично на ад
ски одреди� бр. 29. 

Со пропратно писмо 
мерок, а пожелно е ист  
подготвување за печатење.

Материјалите треба  
објавени ќе бидат оние  
правило во првиот нареден

Информации за обја  
3298-769 и телефакс (02) 31

 

Во огласниот дел на С
кументи утврдени со закон
- пасоши    
- лични карти   
- чекови од тековни сметки,  
книшки, воени книшки, свид
- даночни картички   

Огласите за изгубен  
( опие од уплатница) за  
весник на РМ со читливо  
број и место на живеење  
карта и пасош и региста  
МВР). 

Граѓаните од Скопј  
Службен весник на РМ. 

Огласите кои не се с
јатието не ја сноси одгово

Жиро-сметката на ЈП
Депонент: Комерција
Адреса: ЈП Службен в
Дополнителни објасн  

3298-769 и телефакс (02) 31
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "
Дире
Теле
 
Прет
�Слу
Рок з
Жир
Депо
Печа
И З В Е С Т У В А Њ Е 
 

УВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ И ОГЛАСИ  
�СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ� 

I 
ските огласи, запишувањето во трговскиот регистар, стечај-
те, запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и
асно Законот за трговските друштва, нотарските и останати-

 и неважечките документи и јавните набавки, се доставуваат
реса ЈП Службен весник на РМ, ц.о. Скопје, бул. �Партизан-

се приложува оригинален текст за објавување во еден при-
иот текст да се достави и на дискета поради побрзо
 
да се достават најдоцна 7 дена пред објавувањето, а
текстови кои се платени. Текстовите се објавуваат по

 број после евидентирањето на уплатата. 

-267. 
вување можат да се добијат на телефоните (02) 3298-860;
12

II 
лужбен весник на РМ се огласуваат изгубени неважечки до-

, меѓу кои: 
               250 денари,  
               200 денари,  

 чековни картички, денарски и девизни штедни книшки, работни
етелства, ученички книшки, индекси, дипломи        125 денари, 
              250 денари.   
и документи ќе бидат објавени ако биде доставен доказ
 извршената уплата на жиро-сметката на ЈП Службен
 напишани податоци за странката (име и презиме, улица,
) и назнака на документот што се огласува, а за лична
рски број на исправата (што странките го добиваат во

е уплатата можат да ја извршат и во просториите на ЈП

о целосен и јасен текст нема да се објавуваат, а претпри-
рноста за необјавувањето. 
 Службен весник на РМ: 300000000188798. 
лна банка, АД - Скопје. 
есник на РМ, ц.о. Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 29. 
увања можат да се добијат на телефоните (02) 3298-860;
12

  
 

 
 
 
 
 

-267. 
 
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
ктор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
фони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.  Телефакс: +389-2-3112-267.   

платата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
жбен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
а рекламации 15 дена. 
о-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
нент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
т: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


