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1109. 

 Врз основа на член 23 од Законот за сток
зерви (�Службен весник на СРМ� бр. 47/87 и �
весник на Република Македонија� бр. 13/93) и
став 3 од Законот за Владата на Република Ма
(�Службен весник на Република Македонија� 
и 12/03), Владата на Република Македонија, н
цата одржана на 16.08.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТКУП НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 2004 Г
ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 

 
Член 1 

Да се изврши откуп на 15.000 тони пчени
дот 2004 година од индивидуалните производ
земјата, за стоковните резерви. 
Откупот и плаќањето на пченицата да се изв

ку претпријатијата од мелничко-пекарската инду
 

Член 2 
Откупот на пченицата од член 1 на оваа о

се изврши по заштитна цена на пченицата 
2004 година, утврдена согласно Одлуката на
на Република Македонија, за заштитна цена н
цата од родот 2004 година, објавена во �Служ
ник на Република Македонија� бр. 48/04.   
С О Д Р Ж И Н

 Стр. 

 аеродромски услуги бр. 02-2022/17 од 
22.12.2003 година на ЈПАУ �Македо-
нија� - Скопје......................................... 2 

1113. Одлука за распоредување на стоките 
на форми на извоз и увоз...................... 3 

1114. Правилник за измена на Правилни-
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1115. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 63 

 Огласен дел........................................... 1-64

Стр. 
т 
. 1 
а 
. 1 
т 
-
. 2 
-
а 

  
Член 3 

Се задолжува Министерството за финансии-Биро за 
стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука. 

овни ре-
Службен 
 член 36, 
кедонија 
бр. 59/00 
а седни-

 
Член 4 

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

 
 Бр. 23-3082/1                     Претседател на Владата      

16 август 2004 година         на Република Македонија, 
    Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ ОДИНА 
1110. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост 
што тие ги користат и располагаат (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 61/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
16.08.2004 година, донесе 

ца од ро-
ители во 

рши пре-
стрија.  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  

длука да 
од родот 
 Владата 
а пчени-
бен вес-

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Правото на користење на недвижен имот-Репрезен-

тативен објект лоциран на локалитетот �Горица�-
Охрид-�Вила Лозје�, на КП бр. 7137/2, евидентиран во 
поседовен лист број 3286 за КО Охрид, како неплодно, 
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во површина од 1.990м2, доделен на користење на Ми-
нистерството за внатрешни работи, се пренесува на 
Министерството за одбрана. 

 
Член 2 

Примопредавањето на недвижниот имот опишан во 
член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерс-
твото за внатрешни работи и Министерството за одбрана. 

 
Член 3 

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

 
 Бр. 23-3024/1                     Претседател на Владата      

16 август 2004 година         на Република Македонија, 
      Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1111. 
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 16.08.2004 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ И ЗА ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН  

ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши замена на недвижен имот-

објект сопственост на Република Македонија, од досе-
гашниот корисник Министерството за одбрана и тоа: 

- Дом на АРМ во Струмица, лоциран на КП бр. 492, 
евидентиран во Имотен лист бр. 13088 за КО Струми-
ца, во вкупна површина од 2.085м2, кој се состои од 
приземје во зграда со површина од 737м2, кат 1 од згра-
да со површина од 509м2, кат 2 од зграда 1 со површи-
на од 703м2 и приземје од зграда со површина од 
136м2, и се пренесува право на користење на земјиште-
то од КП бр. 492 во вкупна површина од 18.211м2, за-
пишано во Имотен лист бр. 13088 за КО Струмица, со 
24 (дваесет и четири) станови во изградба, сопственост 
на А.Д.Г. �Пелагонија�-Струмица, лоцирани на КП бр. 
1262, 1264, 1265, 1266, 1273 и 1267, КО Струмица, ул. 
�Невена Стојкова�-Струмица, врз основа на одобрение 
за градење на Министерството за урбанизам и градеж-
ништво-Подрачна единица Струмица, бр. 09-1094/2 од 
20.07.1999 година и тоа: 
ПРИЗЕМЈЕ 
Влез 3, од стан бр. 01 до стан бр. 04 
КАТ I, II, III и IV 
Влез 3, од стан бр. 05 до стан бр. 20 
ПОТКРОВЈЕ 
Влез 3, од стан бр. 21 до стан бр. 24 
Вкупната површина на становите наведени во овој 

член изнесува 1.618,55м2. 
 

Член 2 
Замената на недвижностите да се изврши врз осно-

ва на утврдената вредност на недвижниот имот на Ре-
публика Македонија од страна на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација и врз основа на 
вредноста на метар квадратен станбен простор новоиз-
градена станбена површина во Струмица и тоа: 

- Објект Дом на АРМ во Струмица со проценета 
вредност на објектот и опремата од 758.024,50 ЕУР и  

- Станбен простор во колективната станбена зграда 
на ул. ��Невена Стојкова�-Струмица во вкупна вред-
ност од 758.024,00 ЕУР, утврдена од Управниот одбор 
на А.Д.Г. �Пелагонија�-Струмица. 

 
Член 3 

Правото на користење на становите кои што врз ос-
нова на извршената замена согласно член 1 на оваа од-
лука, станале сопственост на Република Македонија, се 
пренесува на Министерството за одбрана за решавање 
на станбените прашања на воените и цивилните лица 
на служба во Армијата на Република Македонија, во 
согласност со Законот за служба во Армијата на Репуб-
лика Македонија. 
Распределбата на становите од став 1 на овој член 

ќе ј  врши Министерството за одбрана. а 
Член 4 

А.Д.Г. �Пелагонија�-Струмица да изврши преуре-
дување односно адаптација на становите во согласност 
со предлог-проектот изработен од Министерството за 
одбрана.  

Член 5 
А.Д.Г. �Пелагонија�-Струмица да преземе шест ра-

ботници вработени на неопределено време во Мини-
стерството за одбрана-Дом на АРМ во Струмица на не-
определено време без огласување. 

 
Член 6 

Договорот за замена на правото на сопственост на 
недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе го склу-
чи министерот за одбрана. 

 
Член 7 

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 
на оваа одлука што се заменуваат да го изврши Мини-
стерството за одбрана. 

 
Член 8 

Замената на недвижниот имот од член 1 на оваа од-
лука не може да се изврши и да се пренесе правото на 
сопственост на објектот во државна сопственост докол-
ку А.Д.Г. �Пелагонија�-Струмица не ги заврши стано-
вите и не ги предаде на Министерството за одбрана до 
31 декември 2004 година, по принципот �клуч на рака�. 

 
Член 9 

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

 
 Бр. 23-2912/1                     Претседател на Владата      

16 август 2004 година         на Република Македонија, 
    Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1112. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16.08.2004 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ 
НА ОСНОВНИ И ОСТАНАТИ АЕРОДРОМСКИ 
УСЛУГИ БР. 02-2022/17 ОД 22.12.2003 ГОДИНА НА 

ЈПАУ �МАКЕДОНИЈА� -СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за измена и дополнување на Ценов-
никот на основни и останати аеродромски услуги бр. 
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02-2022/17 од 22.12.2003 година на ЈПАУ �Македони-
ја�-Скопје бр. 02-1401/5 од 26.07.2004 година, донесена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-
ницата одржана на 23.07.2004 година. 

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

 
 Бр. 23-2940/1                     Претседател на Владата      

16 август 2004 година         на Република Македонија, 
    Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1113. 
Врз основа на член 34, став 2 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
16/04), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.08.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ  
НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

 
Член 1 

Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се 
распоредуваат на следниве форми: 

- слободен извоз; 
- извоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност; 
- слободен увоз и 
- увоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност. 
Стоките од став 1, алинеja 2 и 4, на овој член се 

утврдени во списокот на стоките, кој е составен дел на 
оваа одлука (Прилог бр.1). 

 
Член 2 

Стоките од член 1 став 2 на оваа одлука се означени 
со кратенката �Д� и со следните броеви: 

1 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требно  одобрение, односно дозвола што ја издава Ми-
нистерството за здравство или Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, ако се увезу-
ваат за потребите на ветеринарната служба, за заштита 
на растенијата или како семенски материјал како и 
други земјоделски производи. 
Опојните дроги, психотропните материи и прекур-

сорите за кои дозволи издава Министерството за здрав-
ство се наведени во списокот на опојни дроги и психо-
тропни супстанции и прекурсори што се составен дел 
на списокот на стоки од став 2 на член 1 (Прилог бр.2); 

2 - се означени стоките за чиј увоз е потребно реше-
ние за упис во регистaрот на Бирото за метрологија де-
ка ги исполнуваат метролошките и другите услови про-
пишани со закон; 

3 - се означени стоките за чиј увоз е потребна потвр-
да за извршен преглед и евидентирање на пропратна 
техничка документација на производот што се увезува 
од Институтот за стандардизација на Република Македо-
нија. Потврдата е потребна само при увоз на готови про-
изводи и на производи што не се употребувани; 

4 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за животната сре-
дина и просторно планирање, наведени во Прилог бр. 
3, 4, 5 и 6, кои се составен дел на оваа одлука;  

5 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Народната банка; 

6 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за внатрешни рабо-
ти или дозвола од Министерството за одбрана; 

7 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна согласност или дозвола од Министерството за 
економија; 

8 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од  Министерството за култура; 

9 - се означени стоките за чиј увоз е потребна доз-
вола за набавка и поставување на радио станица од 
Управата за телекомуникации. 
Царинскиот орган при царинењето на стоките што 

се наведени во списокот на опојни дроги, психотропни 
супстанции, прекурсори и материи што ја оштетуваат 
озонската обвивка, контролира дали царинењето на тие 
стоки се врши преку Царинарницата која е наведена во 
дозволата. 

 
Член 3 

Барање за добивање на дозвола, одобрение, однос-
но согласност од член 1 на оваа одлука поднесува увоз-
никот или извозникот на стоките пред органите на 
управата наведени во член 3 од оваа одлука со следни-
ве податоци: 

1) назив и даночен број на правното лице; 

2) тарифна ознака на десетцифрено ниво; 

3) наименување на стоката според царинската но-
менклатура; 

4) трговско име на стоката; 

5) количина на стоката за која се поднесува барање, 
изразено во единечна мерка; 

6) назив и адреса на странскиот извозник, односно 
увозник; 

7) рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот; 

8) изјава за намена за употреба на увезената стока и 

9) други податоци, пропишани со посебни прописи. 
 

Член 4 
При спроведувањето на оваа одлука се применуваат 

одредбите на Законот за царинска тарифа и прописите 
донесени врз основа на тој закон. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за распоредување на сто-
ките на форми на извоз и увоз (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 20/2003, 55/2003 и 83/2003). 

 
Член 6 

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

 
      Бр. 23-2873/1                    Претседател  
10 август 2004 година               на Владата на Република 
            Скопје                                       Македонија,  
                                                          Хари Костов, с.р. 
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1114. 
Врз основа на член 52, 56, 61 и 78 од Законот за вна-

трешна пловидба (�Сл. весник на РМ� бр. 27/2000), мини-
стерот за транспорт и врски донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА  ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЧАМЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за чамци (�Сл. весник на РМ� бр. 

34/2001), во членот 37 ставот 2 се менува и гласи: 
�Доказ за исполнети пропишани услови за здравстве-

ната способност и за положен испит за прва помош, не 
приложуваат кандидатите кои веќе пред друг орган доста-
виле уверение за утврдена здравствена способност и уве-
рение за положен испит за прва помош и за тоа на Коми-
сијата ќе и приложат доказ, заверена фотокопија на важеч-
ка дозвола од нотар.� 

Ставот 4 се менува и гласи: 
�Усниот испит се полага, според испитни прашања за 

одделени тематски единици, редоследно како што се утвр-
ден  во програмата, која е составен дел на овој правилник.� и 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување-

то в  �Службен весник на Република Македонија�. о 
      Бр. 19-10937                    Министерство  
8 август 2004 година              за транспорт и врски, 
           Скопје                       Министер, 

                 Агрон Буџаку, с.р. 
 
ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ  

ЗВАЊЕ УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ  
1. ОСНОВИ НА НАВИГАЦИЈА: 
Познавање навигациски карти, пловидбени карти и нивно 

читање; определување курс на пловидбата; мерење оддалече-
ност; одредување координати прирачници за пловидба; ком-
пас и негова употреба; извештаи за време; ветрови и нивни 
карактеристики. 

2. ОСНОВИ НА ПЛОВИДБАТА И ПЛОВИДБЕНИ ПРО-
ПИСИ: 

Познавање прописи на пловидбата во пристаништа, кана-
ли, брани и преводници, крајбрежна пловидба на внатрешни 
води, пловидба во територијално море; правила за чамец; еки-
паж на чамец; светла и знаци за дневно и ноќно обележување 
на пловни објекти и пловни патишта; звучни сигнали на плов-
ни објекти; престигнување, пресретнување и сечење курс; 
пловидба во отежнати услови. 

3. МОТОРИСТИКА: 
Видови мотори; принцип на работа; подготовка на мотор за 

ставање во погон; ставање мотор во погон и запирање; ладење 
и подмачкување; отстранување помали дефекти; акумулатори; 
видови горива и ракување со нив; средства за гасење пожар; за-
штита од загадување. 

4. МОРНАРСКИ РАБОТИ И ВЕШТИНИ: 
Видови чамци (тип и материјал); начин на изградба; наме-

на; пловни особини на чамец (надводен дел, газ и димензии); 
опрема на чамец; стабилитет на чамец; јажиња и јазли; поста-
пување во случај на пловидбена незгода (судир, заринкување, 
навлегување вода, пожар, паѓање човек во вода); пријавување 
пловидбена незгода. 

5. ПРВА ПОМОШ: 
Начин на пружање прва помош во случај на давење, меха-

нички, топлотни и хемиски повреди; помагала за пружање пр-
ва помош. 

6. РАДИО-ТЕЛЕФОНСКА СЛУЖБА: 
Бродски исправи за радио-телефонска мрежа; следење ра-

дио-телефонски информации; идентификација на позивни 
знаци; воспоставување, одржување и прекин на радио-теле-
фонска врска; сигнали за помош и известување; ред и првенс-
тво во радио сообраќајот; употреба на меѓународни таблици; 
радио телеграми; составување на букви и броеви.  

___________ 
1115. 

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-
тика (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 
45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за дано-
кот на додадена вредност (�Службен весник на РМ� 
бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 23.08.2004 година, донесе 

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

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да изне-
суваат и тоа: 

а) Моторни бензини                                         ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 21,697 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 21,515 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 21,938 
б) Дизел гориво                                                 ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 22,839 
в) Масло за горење                                           ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 20,806 
г) Мазут                                                   ден/кг. 
- М - 1 (М)       до 11,237 
- М - 2       до 11,210 
2. Претпријатијата и другите правни и физички ли-

ца, што вршат промет на нафтени деривати и увозни-
ци (во натамошниот текст: претпријатија) ги формира-
ат цените за одделни нафтени деривати така што нај-
високите малопродажни цени да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                   до 59,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 56,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до 56,50 
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 45,50 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                          до 32,50 
г) Мазут                                                   ден/кг. 
- М - 1 (М)       до 13,850 
- М - 2       до 13,818 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", 

"б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на 
потточката "г" важи франко производител во земјата. 

Во малопродажните цени содржан е данокот на дода-
дена вредност согласно Законот. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците соглас-
но 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)                                                      12,120 
в) Масло за горење                                             ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                               3,136 
г) Мазут                                                     ден/кг. 
- М - 1 (М)              0,100 
- М - 2              0,100 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

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

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

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе 
се применува од 00,01 часот на 24.08.2004 година.  
       Бр. 02-690/1                        Претседател, 
23 август 2004 година                      Славе Ивановски, с.р.    
          Скопје 
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