
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број 31             Год. LXI Вторник, 10 мај 2005 Цена на овој број е 80 денари 

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

505. Указ за поставување на вонреден и
Република Италија................................

506. Указ за поставување на вонреден и оп
тата столица - Ватикан.............................

507. Указ за поставување на вонреден и опол
ставник на Мисијата на Република Макед

508. Одлука за описот, изгледот и ма
лика Македонија.............................

509. Одлука за описот, изгледот и матер
510. Одлука за описот, изгледот и мат

1903 година�.....................................
511. Одлука за описот, изгледот и мат

за Македонија..................................
512. Одлука за описот, изгледот и матер
513. Одлука за описот, изгледот и мат

за Македонија..................................
514. Одлука за описот, изгледот и мат
515. Уредба за методологија за распред

културата...........................................
516. Одлука за испраќање на единица

активности во Германија и Романиј
517. Одлука за формирање на Национа

нален план за акција за децата во Ре
518. Одлука за давање согласност на Г

на ЈП Македонска радиодифузија з
519. Одлука за давање согласност на Го

вање �Студенчица� - Скопје за 2005
520. Одлука за давање согласност на Г

година на Јавното претпријатие за в
521. Одлука за давање согласност на Г

нансиското работење во 2004 годин
522. Правилник за изменување и допо

критериуми за доделување на средс
523. Решение за ставање во примена на
524. Измени и дополнувања на Упатст

 Објава за трошоците на живот и пл
 Објава за просечната месечна нето

А
С О Д Р Ж И Н

 Стр. 

 ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
....................................................................................................... 2 
олномоштен амбасадор на Република Македонија при Све-

................................................................................................................. 2 
номоштен амбасадор на Република Македонија и постојан прет-
онија при Советот на Европа......................................................................... 3 
теријалите од кои се изработува Орденот на Репуб-
.............................................................................................. 3 
ијалите од кои се изработува Орденот �8 Септември� 4 
еријалите од кои се изработува Орденот �Илинден - 
............................................................................................... 5 
еријалите од кои се изработува Орденот за заслуги 

............................................................................................... 5 
ијалите од кои се изработува Орденот за воени заслуги.. 6 
еријалите од кои се изработува Медалот за заслуги 
............................................................................................... 7 
еријалите од кои се изработува Медалот за храброст 7 
елба на наменските дотации за локалните установи во 

............................................................................................... 10 
 на Армијата на Република Македонија на вежбовни 
а............................................................................................ 11 
лна комисија за изработка и имплементација на Нацио-
публика Македонија.......................................................... 12 
одишната сметка и Годишниот извештај за работењето 
а 2004 година....................................................................... 13 
дишната инвестициона програма на ЈП за водоснабду-
 година................................................................................. 13 
одишната сметка и Извештајот за работењето за 2004 
одоснабдување �Студенчица� - Скопје........................... 13 
одишната сметка за 2004 година и Извештајот за фи-
а на ЈП ХС �Злетовица� - Пробиштип............................. 14 
лнување на Правилникот за утврдување на услови и 
тва за создавање на научно-истражувачки кадри........... 14 

 установен катастар на недвижности................................. 14 
вото за водење на кредитни досиеја.................................. 15 
атите за месец април 2005 година.................................... 15 
 плата по работник, за месец април 2005 година............. 15 



Стр. 2 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2005 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
505. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (�Службен 

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

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
 
 

I 
Г-дин Љупчо Тозија, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Републи-

ка Македонија во Република Италија, со седиште во Рим. 
 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
 

      Указ број 9                                                         Претседател 
4 мај 2005 година                                     на Република Македонија, 
        Скопје                                              Бранко Црвенковски, с.р. 

________________ 
 
506. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (�Службен 

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

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА - ВАТИКАН 

 
 

I 
Г-дин Бартоломеј Кајтази, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Ре-

публика Македонија при Светата Столица - Ватикан. 
 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
 

     Указ број 10                                                           Претседател 
4 мај 2005 година                                 на Република Македонија, 
        Скопје                                              Бранко Црвенковски, с.р. 
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507. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (�Службен 

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

У  К  А  З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА МИСИЈАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ  

СОВЕТОТ НА ЕВРОПА 
 
 
I 

Д-р Елеонора Петрова-Митевска, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија 
при Советот на Европа. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
 
Указ бр. 11                                                      Претседател 

5 мај 2005 година                                 на Република Македонија, 
   Скопје                                             Бранко Црвенковски, с.р. 

________________ 
508. 
Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македони-

ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 48/2002) донесувам 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА  

ОРДЕНОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Ор-

денот на Република Македонија. 
 

II 
Орденот на Република Македонија: 
- е составен од орденски знак на ѓердан и од орденска ѕвезда, а е изработен од 280 

гр. 18 каратно злато и 320 скапоцени камења од видот брилијант и рубин; 
- орденската ѕвезда има основна кружна - ѕвездеста форма со 30 зраци и има димензија 

од 91 мм., дебелина 2,3 мм. и тежи 101 гр.; 
- на краиштата на зраците се вметнати 30 рубини од моделот кабашон со димензија 2,7 

мм.; 
- надворешниот круг на медалјонот го сочинува низа од 77 брилијанти со димензија од 

1,5 мм., врамени со родиумска преслека; 
 - внатрешните палменти се опточени со бел топол емаил, а плетенката со која е врамен 

во централното поле име родиумска преслека; 
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- медалјонот на орденската ѕвезда е идентичен со орденскиот знак, во кружна форма, со 
димензија од 57 мм., со дебелина од 1,7 мм. и тежина од 51 гр.; 

- орденскиот знак е со стилизирана јазолна алка тешка 6 гр., во чија средина е вметнат 
рубин со димензија иста како рубините на ѓерданот на орденот; 

- ѓерданот го сочинуваат спој на два вида ѓердански алки и има должина од 800 мм и 
тежина од 131 гр.; 

- едната алка претставува стилизиран тутунов лист на кој е аплицирано македонското 
државно знаме изработено со црвен топол емаил; 

- втората алка е изработена во кружна форма и во неа е вметнат седумкрак стровилос; 
- сите краци завршуваат со вметнат рубин со димензија од 1,25 мм.; 
- во целиот ѓердан има вкупно 133 рубини со димензија 1,25 мм.; 
- редниот број на орденот, жигот за чистотата на металот, државниот жиг за контрола 

на квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденската ѕвезда 
и на орденскиот ѓердан; орденската ѕвезда се носи на црвена лента широка 105 мм., која 
на краиштата има две жолти линии и е изработена од маорирана свила;  

- орденот има минијатурна лента со димензии 15 мм., со 35 мм. 
 

III 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник 

на Република Македонија�. 
 
 
  Бр. 07-309                                              Претседател  

29 април 2005 година                          на Република Македонија, 
     Скопје                                           Бранко Црвенковски, с.р.  

________________ 
509. 
Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македони-

ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 48/2002), донесувам 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД 
КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА ОРДЕНОТ �8 СЕПТЕМВРИ� 

 
I 

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува ор-
денот �8 Септември�. 

 
II 

Орденот �8 Септември�: 
- основата е со ѕвездеста форма со димензии од 81 мм., тежина 98 гр. и дебелина од 3,5 

мм.;  
- изработен е од сребро со чистота од 925 промили и 24 каратна позлата;  
- осмокраката ѕвезда е во боја на сребро на која е аплициран позлатен венец;  
- во средината на орденот е вметнат сверен диск во сребрена боја со димензии од 40 

мм.;  
- на дискот се контурите на границите на Република Македонија, а во средината е тек-

стот: �8 Септември 1991�, со кирилско и латинско писмо;  
- редниот број на орденот, жигот на чистотата на металот, државниот жиг за контрола на 

квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденот;  
- се носи со шнола аплицирана на задниот дел на орденот;  
- има минијатурна лента во соодветна боја, со димензии од 15 мм. со 35 мм. 
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III 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник 

на Република Македонија�. 
 
    Бр. 07-310                                               Претседател 

29 април 2005 година                            на Република Македонија,              
           Скопје                                Бранко Црвенковски, с.р. 

________________ 
510. 
Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македони-

ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 48/2002), донесувам 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА  

ОРДЕНОТ �ИЛИНДЕН - 1903 ГОДИНА� 
 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува ор-

денот �Илинден - 1903 година�. 
II 

Орденот �Илинден - 1903 година�: 
- претставува редизајн на �Илинденската споменица� од 1953 година (�Службен весник 

на Народна Република Македонија� бр. 16/1950 година);  
- основата е во форма на четворокрака ѕвезда со димензии со 71 мм., тежина 76 гр. и де-

белина од 4,4 мм.;  
- изработен е од сребро со чистота од 925 промили и 24 каратна позлата;  
- четворокраката ѕвезда е во боја на сребро, на која е аплициран позлатен венец;  
- во средината е вметнат сверен диск во сребрена боја со димензии од 30 мм.;  
- на дискот во преден план е претставен борец со знаме, а во заднината се стилизирани 

фигури на други борци, одделени со позлата;  
- под фигурите на борците е текстот: �ИЛИНДЕН - 1903�;  
- редниот број на орденот, жигот за чистотата на металот, државниот жиг за контрола на 

квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденот;  
- се носи со шнола аплицирана на задниот дел на орденот;  
- има минијатурна лента со соодветна боја, со димензии од 15 мм. со 35 мм. 

 
III 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник 
на Република Македонија�. 

 
   Бр. 07-311                                            Претседател 

29 април 2005 година                       на Република Македонија,              
           Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

________________ 
511. 
Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македони-

ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 48/2002) донесувам 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА  

ОРДЕНОТ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Ор-

денот за заслуги за Македонија. 
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II 
Орденот за заслуги за Македонија: 
- основата е во ѕвездеста форма, со димензии од 65 мм., тежина 57 гр. и дебелина од 4 мм.; 
- изработен е од сребро со чистота од 925 промили и 24 каратна позлата и содржи 8 ру-

бини со димензија од 3 мм.; 
- осмокраката ѕвезда е во боја на сребро; 
- основните краци се шират во пет помали краци, а во централните е аплициран рубин; 
- во средината на орденот е вметнат позлатен испреплетен флорален венец со надворе-

шен дијаметар од 38 мм., што ја одвојува централната осмокрака ѕвезда со дијаметар од 44 
мм. од орденската основа со дијаметар од 65 мм.; 

- во средината е кружна стилизација на македонското државно знаме со дијаметар од 12 мм.; 
- редниот број на орденот, жигот за чистотата на металот, државниот жиг за контрола 

на квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденот; 
- се носи со шнола, аплицирана на задниот дел на орденот; 
- има минијатурна лента со соодветна боја, со димензии од 15 мм. со 35 мм.  

III 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник 

на Република Македонија�. 
 
   Бр. 07-312                              Претседател 

29 април 2005 година                          на Република Македонија, 
     Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 

________________ 
512. 
Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македони-

ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 48/2002) донесувам 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА  

ОРДЕНОТ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Ор-

денот за воени заслуги. 
II 

Орденот за воени заслуги: 
- основата е во форма на осмокрака ѕвезда со димензии од 66 мм., тежина 55 гр. и дебе-

лина од 3 мм.; 
- изработен е од сребро со чистота од 925 промили и 24 каратна позлата и топло емајли-

рани површини; 
- основата е позлатена осмокрака ѕвезда чии краци се емајлирани со топол црвен емаил; 
- основните краци се спојуваат во централниот дел, каде е содржана кружна стилиза-

ција на знамето на Република Македонија со дијаметар од 12 мм., околу кое е испиша-
но мотото: �ЗА ТАТКОВИНАТА�; 

- краците се испреплетени со стилизиран дабов венец во сребрена боја; 
- врската меѓу орденот и орденската лента, која се носи околу вратот, е стилизација на 

позлатена алка со дабови листови под кои се наоѓаат два вкрстени меча во сребрена боја; 
- редниот број на орденот, жигот за чистотата на металот и државниот жиг за контрола 

на квалитетот на  жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденот; 
- орденот има лента широка 35 мм. и се носи околу вратот; 
- орденот има минијатурна лента со димен ии од 15 мм. со 35 мм. з 

III 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник 

на епублика Македонија�. Р 
  Бр. 07-313                         Претседател 

29 април 2005 година                          на Република Македонија, 
    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
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513. 
Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македо-

нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 48/2002) донесувам 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА 

МЕДАЛОТ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА   
I 

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува 
Медалот за заслуги за Македонија. 

II 
Медалот за заслуги за Македонија: 
- основата е во кружна форма со димензии од 40 мм., тежина 34 гр. и дебелина од 2,5 мм.; 
- 3 мм. надвор од левата страна на габаритот излегува венец од стилизирани дабови гранки; 
- од десната страна на медалот има стилизиран житен клас, а во средината се аплицирани 

границите на Република Македонија, под кои е текстот �РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА�; 
- изработен е од бронза (томбак) со 24 каратна позлата; 
- се носи на соодветна триаголна лента; 
- минијатурната лента е со димензии од 15 мм со 35 мм. .  

III 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник 

на епублика Македонија�. Р 
         Бр. 07-314                                                 Претседател   
29 април 2005 година                             на Република Македонија, 

      Скопје                                      Бранко Црвенковски, с.р. 
________________ 

514. 
Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република 

Македонија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 48/2002) донесувам 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА 

МЕДАЛОТ ЗА ХРАБРОСТ   
I 

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува 
Медалот за храброст. 

II 
Медалот за храброст: 
- основата е во форма на четворокрака ѕвезда со димензии од 55 мм., тежина 32 гр. 

и дебелина 2,5 мм.; 
- изработен е од сребро со чистота од 925 промили, со 24 каратна позлата и топол емаил; 
- од задната страна на четворокраката ѕвезда се вкрстени два меча, а во полето на 

ѕвездата има осум краци, кои се соединуваат во центарот на медалот; 
- околу центарот е аплициран емајлиран круг во бела боја со широчина од 6 мм., во кој со 

испакнати златни букви е текстот: �ЗА ХРАБРОСТ�, а има и два стилизирани дабови листови; 
- врската со триаголната лента за носење претставува испреплетен венец со стилизирани 

дабови и ловорови гранчиња, споени меѓу себе со две црвено емајлирани панделки; 
- редниот број на медалот, жигот за чистотата на металот, државниот жиг за контрола 

на квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на одличјето; 
-  се носи на соодветна триаголна лента, а има и минијатурна лента со димензии од 15 

мм со 35 мм. 
III 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен весник 
на епублика Македонија�. Р 
          Бр. 07-315                                                Претседател   
29 април 2005 година                          на Република Македонија, 

       Скопје                                     Бранко Црвенковски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
515. 
Врз основа на член 45, став 2, алинеjа 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (�Службен весник на Република Македонија� бр. 61/04 и 96/04), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.05.2005 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИТЕ ДОТАЦИИ  

ЗА ЛОКАЛНИТЕ УСТАНОВИ ВО КУЛТУРАТА  
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за распределба на наменските дотации за локал-
ните установи во културата, по општини, општините во градот Скопје и градот Скопје.  

Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2005 година во раздел 180.10, Програма А2 - 

пренесување на надлежностите на ЕЛС, на ставка 442, е утврдена наменска дотација во износ од 
27.000.000,00 денари. 

Член 3 
Од вкупните средства утврдени во Буџетот на Република Македонија за областа култура во 

2005 година се распределуваат по општини, општините во градот Скопје и градот Скопје намен-
ски дотации по следните критериуми: 

- Наменски дотации за култура се утврдуваат за општини, општините во градот Скопје и градот Скоп-
је во кои има локални установи во културата на кои што согласно Законот за култура во 2004 година со 
одлука на советите на единиците на локалната самоуправа, им се преземени основачките права; 

- Средствата определени како наменски дотации се користат за остварување на активностите на ло-
калните установи за: стоки и други услуги (комуналии, греење, електрична енергија, комуникации и 
транспорт, осигурување, патни и дневни трошоци, тековно одржување и други услуги), програмски 
активности од локален интерес. 

Член 4 
Министерството за култура ќе ги распредели средствата по општини, општините во градот 

Скопје и градот Скопје како што е дадено во Прегледот за распределба на наменски дотации за 
кул џетот на Република Македонија за 2005 година, што е составен дел на оваа уредба. тура од Бу                  

Член 5 
Средствата за наменски дотации за култура ќе се насочуваат по општини, општините во градот 

Скопје и градот Скопје од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за култура, 
месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.  

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен весник на 

Република Македонија�, а ќе се применува со отпочнување на примената на Законот за финанси-
ање на единиците на локалната самоуправа, а до 31.12.2005 година. р 

    Бр. 19-1552/1                                                Претседател на Владата 
5 мај 2005 година                                    на Република Македонија, 

    Скопје                                                д-р Владо Бучковски, с.р. 
ПРЕГЛЕД ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИТЕ ДОТАЦИИ ЗА КУЛТУРА ОД 

БУЏЕТОТ ЗА 2005 ГОДИНА ПО ОПШТИНИ 

Р.бр.- Општина 20 - Библиотекарство 
40 - Музичка и 

сценско - уметничка 
дејност 

80 - Музејска и 
кинотечна дејност Вкупно 

1 2 3 4 5 (2+3+4) 
1. Берово 80.000 126.485 0 206.485 
2. Битола 0 0 1.273.160 1.273.160 
4. Валандово 80.000 200.866 85.200 366.066 
5. Велес 348.383 0 908.296 1.256.679 
6. Виница 318.797 92.800 20.000 431.597 
7. Гевгелија 818.635 78.181 20.000 916.816 
10. Делчево 323.140 0 0 323.140 
11. Демир Капија 0 123.055 0 123.055 
12. Демир Хисар 80.000 100.414 25.000 205.414 
13. Кавадарци 494.748 158.282 203.431 856.461 
14. Кичево 0 3.185 0 3.185 
15. Кочани 766.942 0 0 766.942 
16. Кратово 80.000 57.164 250.879 388.043 
18. Крушево 140.000 72.892 30.000 242.892 
19. Куманово 987.983 0 0 987.983 
21. Македонски Брод 80.000 78.806 30.000 188.806 
22. Неготино 422.524 0 301.542 724.066 
24. Пехчево 190.482 52.157 20.000 262.639 
25. Прилеп 884.581 0 0 884.581 
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26. Пробиштип 80.000 177.549 30.000 287.549 
27. Радовиш 281.792 103.959 0 385.751 
28. Ресен 80.000 289.230 170.000 539.230 
29. Свети Николе 80.000 256.426 313.775 650.201 
31. Струмица 516.258 61.547 0 577.805 
33. Штип 0 5.772 20.000 25.772 
40. Врапчиште 0 75.226 30.000 105.226 
50. Ново Село 0 52.799 0 52.799 
74. Чучер Сандево 0 90.860 0 90.860 
75-84. Скопје 3.984.943 3.700.648 6.191.206 13.876.797 

 
ВКУПНО: 

 

 
11.119.208 

 
5.958.303 

 
9.922.489 

 
27.000.000 

________________ 
516. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана (�Службен весник на Република Македони-

ја� бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.05.2005 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО ГЕРМАНИЈА И РОМАНИЈА  
1. За учество на вежбата �Во духот на ПзМ�, комуникациско-информатичка вежба �Комбини-

ран напор 2005� (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одржи во Баумхолдер - Германија и 
Костанца - Романија, во периодот од 10-ти до 27-ми мај 2005 година, се испраќа единица во состав 
од 23 (дваесет и три) припадници од родот за врски од постојаниот состав на Армијата на Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: АРМ), од кои 17 (седумнаесет) припадници на АРМ во 
Баумхолдер - Германија и 6 (шест) припадници на АРМ во Костанца - Романија, со опрема по спе-
цификација која и е приложена кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата ги обезбедува Амбасадата на САД во Ре-
публика Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 
4. По завршувањето на активностите од Вежбата, Министерството за одбрана поднесува изве-

штај пред Владата на Република Македонија. 
5. За овластени потписници на документот со кој е регулиран статусот на единицата за време на 

Вежбата и придржување кон одредбите од Меморандумот за учество и пропратните технички до-
кументи, од македонска страна се определуваат заменикот на началникот на Генералштабот на 
Армијата на Република Македонија за борбена готовност и операции, генерал-мајор Мирослав 
Стојановски и државниот советник во Министерството за одбрана, Васил Зимбаков. 

6 . Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
    Бр. 19-1737/1                                            Претседател на Владата  
5 мај 2005 година                                    на Република Македонија,  
         Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 
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17. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ик на Република Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
држана на 5.05.2005 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТКА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  

НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА  

1. Со оваа одлука се формира Национална комисија за изработка и имплементација на Националниот 
лан за акција за децата во Република Македонија (во натамошниот текст: Национална комисија). 

2. Националната комисија се формира со цел: 
- да изработи Национален план за акција за децата во Република Македонија, 
- да ја следи во континуитет имплементацијата на Националниот план за акција за децата во Ре-
ублика Македонија и на Конвенцијата за правата на детето на Обединетите Нации. 

3. Националната комисија ја сочинуваат по еден претставник од: 
- Министерството за надворешни работи, 
- Министерството за образование и наука, 
- Министерството за труд и социјална политика, 
- Министерството за внатрешни работи, 
- Министерството за правда, 
- Министерството за здравство, 
- Агенцијата за млади и спорт, 
- Агенцијата за информации. 
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Во работата на Националната комисија учествува и заменикот на Народниот правобранител за-
должен за заштита на правата на децата, а по потреба и претставници на други релевантни инсти-
туции и невладини организации во Република Македонија. 

4. Министерството за образование и наука, во соработка со Министерството за надворешни ра-
боти ја координира работата на Националната комисија. 
Административно-техничките работи на Националната комисија ги врши Министерството за 

образование и наука. 
5. Националната комисија поднесува еднаш годишно извештај за својата работа до Владата на 

Република Македонија. 
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во �Службен весник на 
епублика Македонија�. Р 

    Бр. 19-1553/1                                         Претседател на Владата 
5 мај 2005 година                                   на Република Македонија, 
        Скопје                                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

________________ 
518. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија (�Службен весник на Репуб-

лика Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 5.05.2005 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ  

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП  МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА 
ЗА 2004 ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај 

за работењето на ЈП Македонска радиодифузија за 2004 година бр. 02-339/2 од 25.02.2005 година, 
усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 25.02.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во �Службен весник на 
епублика Македонија�. Р 

    Бр. 19-1325/1                                         Претседател на Владата 
5 мај 2005 година                                     на Република Македонија, 
        Скопје                                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

________________ 
519. 
Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавните претпријатија (�Службен весник на Репуб-

лика Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 5.05.2005 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП ЗА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ �СТУДЕНЧИЦА�-СКОПЈЕ ЗА 2005 ГОДИНА  
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП 

за водоснабдување �Студенчица�-Скопје за 2005 година бр. 02-1437/2 од 27.12.2004 година, усвоена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 27.12.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во �Службен весник на 
епублика Македонија�. Р 

     Бр. 19-216/1                                          Претседател на Владата 
5 мај 2005 година                                       на Република Македонија, 
        Скопје                                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
520. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија (�Службен весник на Репуб-

лика Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 5.05.2005 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО ЗА 2004 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

�СТУДЕНЧИЦА� - СКОПЈЕ  
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за ра-

ботењето за 2004 година на Јавното претпријатие за водоснабдување �Студенчица� - Скопје бр. 
02-202/2 од 18.02.2005 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седница-
та одржана на 18.02.2005 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во �Службен весник на 
епублика Македонија�. Р 

     Бр. 19-930/1                                          Претседател на Владата 
5 мај 2005 година                                   на Република Македонија, 
        Скопје                                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

________________ 
521. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија (�Службен весник на 

Република Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11.04.2005 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2004 ГОДИНА И ИЗВЕШТА-

ЈОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО 2004 ГОДИНА НА 
ЈП ХС �ЗЛЕТОВИЦА� - ПРОБИШТИП  

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка за 2004 година и Из-
вештајот за финансиското работење во 2004 година на ЈП ХС �Злетовица�-Пробиштип, усвоени со 
одлуки на Управниот одбор на ова јавно претпријатие бр. 0202-81/3 и 0202-81/4 од 3.03.2005 годи-
на, донесени од Управниот одбор на Јавното претпријатие ХС �Злетовица� - Пробиштип, на сед-
ницата одржана на 25.02.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во �Службен весник на 
епублика Македонија�. Р 

       Бр. 19-920/1                                      Заменик на претседателот 
11 април 2005 година                               на Владата на Република 
           Скопје                                                       Македонија, 
                                                              Радмила Шекеринска, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

522. 
Врз основа на член 36 а во врска со член 45 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност 

(�Службен весник на РМ� бр. 13/96 и 29/2002), министерот за образование и наука донесе  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИ И 
КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА  ЗА СОЗДАВАЊЕ 

НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ  
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на услови и критериуми за доделување на средства за создава-
ње на научно-истражувачки кадри (�Службен весник на РМ� бр. 33/2004), во член 4 став 1 алинеја 
4, член 5 став 1 алинеја 4 и во член 7 став 2, бројот �2/3� се заменува со бројот �1/2�.    

Член 2 
Во член 11 став 1 алинејата 1 се брише. 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
�Кандидатите кои конкурираат за стипендија за стекнување на докторат во земјата, потребно е 

да имаат и завршено последипломски студии�. 
Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: �и странство� се бришат. 
Ставот 3 станува став 4. 

Член 3 
В о член 14 став 3 алинеја 2, бројот �2/3� се заменува со бројот �1/2�.   

Член  4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен весник 

на едонија�. Република Мак     
  Бр. 13-716/1                                                   Министер  

29 април 2005 година                                   за образование и наука, 
      Скопје                                              д-р Азиз Положани, с.р. 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

523. 
Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижно-

сти е (�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува т 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Рамне - 

Општина Охрид. 
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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 катастарот на земјиштето за КО Рамне, установен според Законот за премер и ка-
астар на земјиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). т 

   Бр. 09-3159/1                                                        Директор, 
5 мај 2005 година                                        Бисера Јакимовска, с.р. 
         Скопје  

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
524. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија ("Службен 

весник на РМ" бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003 и 40/2004) и точка 21 од Одлуката за утврдување на 
методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките 
според степенот на нивната ризичност ("Сл. весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), гувер-
нерот на Народна банка на Република Македонија, донесе 

 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВОТО 

ЗА ВОДЕЊЕ НА КРЕДИТНИ ДОСИЕЈА  
I. Во Упатството за водење на кредитни досиеја бр. 2869 од 04.09.2001 и 2479 од 16.07.2003 

година се вршат следните измени и дополнувања: 
1. Во Глава II, точка 4, после ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
�При склучување на кредитни работи, посебниот дел на кредитното досие треба да содржи и: 

анализа на валутната структура на финансиските извештаи, оценка на можноста за генерирање 
девизни приливи, нивото на вкупните девизни обврски на комитентот, оценка на големината и 
структурата на девизните приливи според валута и рочност, како и сите останати елементи од кои што 
ќе може да се согледа нивото на курсен ризик на кое е изложен комитентот во своето работење.� 

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на нивното објавување во "Службен 
весник на Република Македонија", а ќе започнат да се применуваат во рок од 30 дена од 
вле увањето во сила на овие измени и дополнувања. г 

   Бр. 7396                                                             Гуверенер, 
9 мај 2005 година                                       м-р Петар Гошев, с.р. 

    Скопје 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА   

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерс-
твото за труд и социјална политика  

О Б Ј А В У В А  
1. Трошоците на живот за месец април 2005 година, во однос на месец март 2005 година, се по-

ниски за 0,1%. 
2. Исплатата на платите за месец април 2005 година, во однос на месец март 2005 година, рабо-

тодавците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.  
                                                                         Министер, 

                                                                    Стевчо Јакимовски, с.р. 
________________ 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен 

весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник за месец април 2005 година не може да изнесува 

помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:   
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни услужни активности 5.943 
02 Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности 8.684 
05 Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности 

во рибарството 7.607 
10  Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет 6.276 
11 Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на 

нафта и гас, освен истражувања 0 
12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8.713 
15 Производство на прехранбени производи и пијалаци 9.640 
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16 Производство на тутунски производи 9.033 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.258 
18 Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно 3.218 
19 Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки 

производи и обувки 1.410 
20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на пред-

мети од слама и плетарски материјал 5.333 
21 Производство на целулоза, хартија и производи од хартија 7.769 
22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми 9.323 
23 Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво 13.180 
24 Производство на хемикалии и хемиски производи 13.969 
25 Производство на производи од гума и производи од пластични маси 3.149 
26 Производство на производи од други неметални минерали 9.387 
27 Производство на основни метали 8.913 
28 Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди 5.306 
29 Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место 8.066 
30 Производство на канцелариски и сметачки машини 9.498 
31 Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место 5.920 
32 Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати 5.233 
33 Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници 11.208 
34 Производство на моторни возила, приколки и полуприколки 5.054 
35 Производство на други сообраќајни средства 8.022 
36 Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место 3.856 
37 Рециклажа 4.252 
40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода 11.112 
41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода 8.198 
45 Градежништво 5.969 
50 Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало 

на моторни горива 10.023 
51 Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли 10.479 
52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на пред-

мети за лична употреба и за домаќинствата 5.988 
55 Хотели и ресторани 6.727 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6.482 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 17.427 
63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции 10.240 
64 Поштенски активности и телекомуникации 13.492 
65 Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови 16.296 
66 Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита 17.164 
67 Помошни активности во финансиското посредување 21.963 
70 Активности во врска со недвижен имот 10.461 
71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична 

употреба и за домаќинствата 6.482 
72 Компјутерски и сродни активности 9.318 
73 Истражување и развој 8.843 
74 Други деловни активности 8.196 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита 9.372 
80 Образование 7.570 
85 Здравство и социјална работа 7.819 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности 7.749 
91 Дејност на организации врз база на зачленување 10.509 
92 Рекреативни, спортски, културни и забавни активности 7.621 
93 Други услужни дејности 7.602 
95 Приватни домаќинства со вработени лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0  
                                                            Министер, 
                                         Стевчо Јакимовски, с.р. 
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