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1813. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик а Македонија, издаваат 

У К A З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за платниот промет, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 25 декември 2001 година. 
Бр. 07-4330/1 Претседател 

25 декември 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Законот за платниот промет ("Службен весник 
на Република Македонија" број 32/2001, 50/2001 и 
52/2001) во членот 7-а став 3 бројот "200" се заменува 
со бројот "100", а зборот "ДЕМ" се заменува со збо-
рот "ЕВРА". 

Член 2 
Во членот 14 став 1 во точката 2 по зборот "плаќа-

ње" се става точка и текстот до крајот на реченицата 
се брише и се додава нова реченица која гласи: "Носи-
телот на платен промет, инструментот за обезбедува-
ње со клаузула за "неотповикливо, на прв писмен по-
вик, безусловно" го реализира веднаш со пренос на 
средства од сметката на издавачот на инструментот за 
обезбедување." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Републ ика Македонија". 
1814. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик а Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЗАВОДОТ 
ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за трансформација на Заводот за 
платен промет, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се н а седницата одржана на 27 декември 2001 година. 

Бр. 07-4386/1 Претседател 
27 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЗАВОДОТ 

ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за трансформација на Заводот за пла-

тен промет ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 32/01 и 50/01), во членот 16 зборовите: 
"Централниот регистер" се заменуваат со зборовите: 
"Централниот депозитар за хартии од вредност". 

Член 2 
Во членот 18 ставот 4 се менува и гласи: 
"Конечниот делбен биланс на Заводот за платен 

промет, на предлог на Комисијата, Владата на Репуб-
лика Македонија го усвојува најдоцна до 15 март 2002 
година, по поднесувањето на годишната сметка на За-
водот за 2001 година." 

Член 3 
Во членот 21 по зборот "закон" се додаваат зборо-

вите: "и вработените во Заводот за платен промет 
што ќе бидат пренесени во Агенцијата од член 17-а на 
овој закон, по престанокот со работа на Агенцијата." 

Член 4 
"Член 21-а 

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи: 
Имотот, опремата, средствата за работа, архивата, 

другиот регистрационен материјал и паричните сред-
ства и обврските на Заводот за платен промет што не-
ма да бидат распределени заклучно со 31 декември 
2001 година, кога Заводот за платен промет престану-
ва со работа, ги распределува Владата на Република 
Македонија со одлука, на предлог на министерот за 
финансии." 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

1815. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 
РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за девизното работење, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 27 декември 2001 годи-
на. 

Бр. 07-4387/1 
27 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З A К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизното работење ("Службен вес-

ник на Република Македонија" број 34/2001 и 49/2001), 
во членот 59 ставот 1 се брише. 

Член 2 
Во членот 62 зборовите: "31 декември 2001" се за-

менуваат со зборовите: "1 август 2002". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 

1816. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за државните службеници, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 декември 2001 година. 

Бр. 07-4389/1 Претседател 
27 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за државните службеници ("Службен 

весник на Република Македонија" број 59/2000, 
112/2000 и 34/2001), во членот 97 бројот "2002", се за-
менува со бројот "2003". 

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

то во "Службен весник на Република Македонија". 

1817. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДАНОК НА ФИНАНСИСКИ ТРАНСАКЦИИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за финансиски трансакции, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се н а седницата одржана на 27 декември 2001 година. 

Бр. 07-4388/1 Претседател 
27 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ДАНОК НА ФИНАНСИСКИ 
ТРАНСАКЦИИ 

Член 1 
Во Законот за данок на финансиски трансакции 

("Службен весник на Република Македонија" број 
49/2001) во членот 2 точката 2) зборот "(индосамент)" 
и точките 4) и 9) се бришат. 

Точката 8 се менува и гласи: 
"8) премијата за осигурување на која гласи издаде-

ната полиса за осигурување." 

Член 2 
Во членот 3 по точката 6) се додаваат четири нови 

точки 7), 8), 9) и 10), кои гласат: 
"7) преносот на средствата наменети за тргување 

со хартии од вредност; 
8) подигање готовина за исплата по штедни влого-

ви и тековни сметки на граѓани; 
9) пренос на основачки влог од депозитна на ре-

довна сметка и 
10) вложување на средства од странски лица и от-

куп на акции." 
Член 3 

Во членот 4 став 2 по зборот "реципроцитет" се 
додаваат зборовите: "и правните лица кои врз основа 
на договор склучен со Владата на Република Македо-
нија се ослободени од плаќање на даноци." 

Член 4 
Во членот 7 стапката "1" се заменува со стапка 

"1,5". 
Член 5 

Во членот 8 точка 2) зборовите: "и 9" се бришат, 
во точка 3) зборовите: "3, 4, 5, 6 и 7" се заменуваат со 
зборовите: "3, 4, 5 и 6", а во точката 4) бројот "8" се 
заменува со бројот "7". 

Член 6 
Во членот 15 бројот "2001" се заменува со бројот 

"2002". 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

1818. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 декември 2001 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА КИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Народна Република Кина. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставува-

ње и развивање на парламентарна соработка на Репуб-
лика Македонија со Народна Република Кина, како и 
за размена на искуства од парламентарната работа по 
сите прашања од заеднички интерес за двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и 

осум членови од редот на пратениците на Собранието 
на Република Македонија, и тоа: 

претседател: 
Тито Петковски, 
членови: 
Крале Спанчески, 
Александар Гештаковски, 



С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К H A Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 103 - Стр. 5413 28 декември 2001 

Рената Керпичоска-Бошеска, 
Мерсел Биљали, 
Слободан Косев, 
Васил Ефтимов, 
Назми Кадриу и 
Алија Шахиќ. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4324/1 Претседател 
25 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1819. 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 декември 2001 година, до-
несе 

O Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за избор на претседатели и члено-
ви на комисиите на Собранието на Република Маке-
донија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 62/98, 22/99, 7/2000, 16/2000, 44/2000 и 68/2001), во 
Дел I, точка 4, Комисијата за внатрешна политика и 
одбрана под а) за претседател, наместо "Ѓорѓи Коте-
ски" треба да стои "Александар Пандов". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4325/1 Претседател 
25 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1820. 
Врз основа на член 12 од Законот за републички-

те награди ("Службен весник на СРМ" бр. 40/87 и 
36/89 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 82/99), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУ-
ВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 

"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
1. Во точката 2 на Одлуката за разрешување и 

именување претседател на Одборот за доделување на 
наградата "Гоце Делчев" ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 7/2000), точка 2 под а) за претсе-
дател, наместо "академик Цветан Грозданов" треба да 
стои "академик Милчо Ристов". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4326/1 Претседател 
25 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1821. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на 
бројот на судиите во основните судови ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 6/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 25 
декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ 

СУДОВИ 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на: 

- двајца судии на Основниот суд во Битола, 
- еден судија на Основниот суд во Гостивар, 
- еден судија на Основниот суд во Кавадарци, 
- еден судија на Основниот суд во Крушево, 
- еден судија на Основниот суд во Куманово, 
- двајца судии на Основниот суд во Охрид, 
- двајца судии на Основниот суд во Штип, 
- двајца судии на Основниот суд во Струга, 
- тројца судии на Основниот суд Скопје I-Скопје и 
- еден судија на Основниот суд Скопје II - Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Служ-
бен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4327/1 Претседател 
25 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1822. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВ-

НИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на двајца судии на Врховниот суд 
на Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнува-
ат условите предвидени во членот 43 од Законот за су-
довите (државјанин на Република Македонија, кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за 
засновање на работен однос во орган на државната уп-
рава, кој е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, кој ужива углед за вршење на судиската 
функција, кој е истакнат правен стручњак и кој има 
работно искуство со потврдени резултати на правни 
работи над 12 години), пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Републичкиот судски совет во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката 
во "Службен весник на Република Македонија". 
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3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4328/1 Претседател 
25 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1823. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување на 
бројот на судиите во апелационите судови ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/95), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана 
на 25 декември 2001 година, донесе 

O Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕ-

ЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ, 
БИТОЛА И ШТИП 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на: 

- еден судија на Апелациониот суд во Скопје, 
- двајца судии на Апелациониот суд во Битола и 
- еден судија на Апелациониот суд во Штип. 
2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнува-

ат условите предвидени во членот 43 од Законот за су-
довите (државјанин на Република Македонија, кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за 
засновање на работен однос во орган на државната уп-
рава, кој е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, кој ужива углед за вршење на судиската 
функција и кој има работно искуство со потврдени ре-
зултати на правни работи по полагањето на правосуд-
ниот испит над девет години), пријавите со потребни-
те документи да ги поднесат до Републичкиот судски 
совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
Одлуката во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4329/1 Претседател 

25 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

1824. 
Врз основа на член 13, став 4 од Законот за гра-

дежно земјиште ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 53/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.12.2001 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУ-
ВАЊЕТО, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА 
НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ 
ЗА ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓува-
њето, давањето под закуп и висината на посебните 
трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето 
под закуп на градежното земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 79/01), во членот 8, ставот 2 се менува 
и гласи: 

"- Почетната цена на јавното наддавање не смее да 
биде пониска од утврдената цена во Табеларниот 
преглед кој е составен дел на оваа уредба." 

Член 2 
Во членот 15 зборовите: "на Методологијата за оп-

ределување на надоместокот за трансформација на 
градежното земјиште" се заменуваат со зборовите: 
"кој е составен дел на оваа уредба." 

Член 3 
Во членот 23, по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
"Почетната цена на јавното наддавање за едного-

дишна закупнина на градежно земјиште не смее да би-
де пониска од 2% од утврдената цена на градежното 
земјиште согласно Табеларниот преглед." 

Член 4 
Членот 31 се менува и гласи: 
"Висината на едногодишна закупнина на градежно 

земјиште што се дава под долготраен закуп не смее да 
биде пониска од 2% од утврдената цена на градежното 
земјиште согласно Табеларниот преглед." 

Член 5 

По членот 32 се додава нов член 32-а кој гласи: 

"Член 32-а 
Надоместокот на трошоците за активностите од 

член 32 се утврдува согласно следниот 
ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ 

1. Надоместок на трошоци за увид на лице место и 
утврдување фактичка состојба: 

- за оддалеченост од седиштето до 5 км. 300,00 де-
нари, 

- за оддалеченост од седиштето над 5 км. до 20 км. 
600,00 денари, 

- за оддалеченост од седиштето над 20 км. 3.000,00 
денари. 

2. Надоместок на трошоци за работа на комисиите 
за спроведување на постапката: 

- 5% од депонираните средства за површина на 
градежно земјиште над 1.001 м2; 

- 7% од депонираните средства за површина на 
градежно земјиште од 501 до 1.000 м2; 

- 10% од депонираните средства за површина на 
градежно земјиште до 500 м2. 

3. Надоместок на трошоци за издавање на препис: 
- за препис на договорот 150,00 денари; 
- за препис на записник за увид 200,00 денари; 
- за препис на записник за воведување во владение 

200,00 денари; 
- за препис на пресметка 200,00 денари. 
4. Надоместок на трошоци за воведување во владе-

ние: 
- за градежна парцела оддалечена од седиштето до 

5 км. 700,00 денари; 
- за градежна парцела оддалечена од седиштето од 

5 - 10 км. 1.000,00 денари; 
- за градежна парцела оддалечена од седиштето 

над 10 км. 1.500,00 денари. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-7287/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД 
во денари 

Зони 

Реонизација 
по општини 

Централно 
подрачје 

Вон 
централно 
подрачје 

Приградски 
населби 

Подрачје на 
ново 

формирани оп-
штини 

Села 

1. Скопје 
2. Тетово 
3. Гостивар 
4. Битола 
5. Охрид 
6. Куманово 
7. Струга 

1500 1000 700 500 200 

1. Струмица 
2. Кичево 
3. Прилеп 
4. Штип 
5. Дебар 

800 700 500 350 100 

1. Гевгелија 
2. Кавадарци 
3. Кочани 
4. Велес 

600 500 400 300 50 

1. Виница 
2. Крива Паланка 
3. Неготино 
4. Радовиш 
5. Ресен 
6. Свети Николе 
7. Берово 
8. М.Брод 
9. Валандово 

10. Делчево 
11. Д.Хисар 
12. Кратово 
13. Крушево 
14. Пробиштип 

400 300 150 100 25 

1825. 
Врз основа на член 66, став 1 од Законот за гра-

дежно земјиште ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 53/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.12.2001 година, донесе 

У Р Е Д Б A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ТРАНСФОР-
МАЦИЈА НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРА-
ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

ИЛИ ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и условите за трансформа-

ција на правото на користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија во право на 
сопственост или право на долготраен закуп ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 79/01), во членот 
4, по алинеја 1 се додава нова алинеја која гласи: 

"- опис на градежното земјиште што е предмет на 
трансформацијата согласно катастарската парцела во 
случаите каде не се поклопува урбанистичката со ка-
тастарската парцела." 

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

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-7157/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1826. 
Врз основа на член 5 од Законот за ограничување 

на изворните приходи за финансирање на јавните пот-
реби за 2001 година ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 8/01), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 декември 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ 

НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО 
НА ПОТРОШУВАЧКА ВО 2001 ГОДИНА 

1. Дел од остварените вишоци на приходите над 
дозволено ниво на потрошувачка во 2001 година во из-
нос од 2.418.000,00 денари се распределуваат на едини-
цата на локалната самоуправа: 

- Лозово 2.418.000,00 денари 
2. Единицата на локалната самоуправа Лозово е 

должна средствата од точка 1 на оваа одлука да ги ко-
ристи наменски. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. Средствата ќе се преведат 
на жиро сметката на буџетот на единицата на локал-
ната самоуправа Лозово. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5322/3 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1827. 
Врз основа на член 5 од Законот за ограничување 

на изворните приходи за финансирање на јавните пот-
реби за 2001 година ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 8/01), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 декември 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ 

НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО 
НА ПОТРОШУВАЧКА ВО 2001 ГОДИНА 

1. Дел од остварените вишоци на приходите над 
дозволено ниво на потрошувачка во 2001 година во из-
нос од 2.300.000,00 денари се распределуваат на едини-
цата на локалната самоуправа: 

- Подареш 2.300.000,00 денари 
2. Единицата на локалната самоуправа Подареш е 

должна средствата од точка 1 на оваа одлука да ги ко-
ристи наменски за експропријација на имот за изград-
ба на делница од регионалниот пат Р-607 Покрајчево-
Злеово. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. Средствата ќе се преведат 
на жиро сметката на буџетот на единицата на локал-
ната самоуправа Подареш. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5322/2 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1828. 
Врз основа на член 5 од Законот за ограничување 

на изворните приходи за финансирање на јавните пот-
реби за 2001 година ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 8/01), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 декември 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ 

НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО 
НА ПОТРОШУВАЧКА ВО 2001 ГОДИНА 

1. Дел од остварените вишоци на приходите над 
дозволено ниво на потрошувачка во 2001 година во из-
нос од 10.000.000,00 денари се распределуваат на еди-
ницата на локалната самоуправа: 

- Злетово 10.000.000,00 денари 
2. Единицата на локалната самоуправа Злетово е 

должна средствата од точка 1 на оваа одлука да ги ко-
ристи наменски за реализацијата на проектот за из-
градба на одводен колектор од Злетово до населено 
место Ратавица. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. Средствата ќе се преведат 
на жиро сметката на буџетот на единицата на локал-
ната самоуправа Злетово. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5322/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1829. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија бр. 59/00), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 декември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН 

ИМОТ ПОД ЗАКУП БЕЗ НАДОМЕСТОК 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот и 

дворното место на Задружен дом во с. Владимирово, 
со површина под објектот 0.06.00 ха и двор со 06.81 ха 

МВ Плоштад "Македонија", лоциран на КП. бр. 
13/300 запишани во поседовниот лист бр. 251 КО Вла-
димирово - корисник ПОС "Новост" во сопственост 
на Република Македонија се пренесува на користење 
под закуп на 20 години без надомест на АД ЗИК "Сан-
дански" од Делчево. 

Член 2 
Закупопримачот се задолжува да изврши инвести-

рање во реконструирањето и обновувањето на целиот 
објект, со цел тој да се доведе во состојба за негово 
користење. 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-7107/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1830. 
Врз основа на член 78, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Маке-
донија, на предлог на Советот за радиодифузија, на 
седницата одржана на 18.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

I. Се објавува оглас за финансирање проекти од ја-
вен интерес од средствата од радиодифузната такса, 
кои согласно членот 77, став 1 алинеја 5 од Законот за 
радиодифузната дејност се наменети за создавање и 
емитување на радио и телевизиски програми од јавен 
интерес на трговските радиодифузни друштва и неза-
висните продуценти, во износ од 80.000.000,00 (осумде-
сет милиони) денари. 

II. Од средствата од претходната точка ќе се фи-
нансираат радио и телевизиски проекти од јавен инте-
рес и тоа: 

1. Играна радио и телевизиска продукција 
1.1. Оригинално домашно творештво (радио или 

телевизиска драма; радио или телевизиска хумореска; 
радио или телевизиска серија; радио или телевизиски 
расказ). 

2. Документирано-играна и документарна продук-
ција 

2.1. Документарен филм и емисии (археолошко 
наследство; ликовни ризници; сакрални објекти на 
тлото на Македонија; копаничарство; македонска ар-
хитектура; историја на културните и религиозните 
традиции на тлото на Македонија и личности од исто-
ријата). 

2.2. Образовни емисии и серии (специјализирани 
програми за млади; правоговор и правопис; основи на 
менаџментот; современи финансиски институции и 
процеси; права и слобода на граѓаните; правата и ста-
тусот на малцинствата на Балканот; права на детето; 
трговско право; предизвици на технолошката модер-
низација на македонското стопанство; агрокултура и 
производство на храна). 

2.3. Репортажи, патеписи, записи (ендемски расти-
телни и животински видови во Македонија; национални 
паркови; планински врвови; по долините на реките; езе-
рата во Македонија; тајните на пештерите; недопрени 
предели; еколошка култура и спортски патеписи). 

3. Информативна продукција (човечки права; де-
мократизација на општеството; економија; политика; 
меѓународна политика; европски и меѓународни ин-
теграции; меѓународна положба на Република Маке-
донија; активности околу стабилизацијата и асоција-
цијата со Европската унија; развој на пазарните одно-
си; банкарството и финансиите; пристап до меѓународ-
ните финансиски ресурси; инвестиции; мали и средни 
претпријатија; меѓународно партнерство; промоција 
на бизнис). 
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4. Музички проекти (ТВ музичко шоу; музички 
програми; радио музичка антологија; телевизиски му-
зички времеплов; пејачки групи на изворна музика; 
староградска музика; снимање и репродукција на ау-
дио и видео записи, репродукција на фонограми, виде-
ограми, односно на носачи на звук или звук и слика). 

III. При изборот на проекти за финансирање пред-
ност ќе имаат: 

а) оригинална играна продукција; новите ориги-
нални информативни и документарни програми; 

б) трговските радиодифузни друштва и независни 
продуценти кои ќе понудат проширена авторска база и 

в) трговските друштва кои својата програмска по-
нуда ја збогатиле со емитување програми финансира-
ни од средствата од радиодифузната такса наменети 
за програми од јавен интерес. 

Кај информативната и документарната продукција 
предност ќе имаат нови теми и проекти, а нема да се 
поддржуваат тековни и програми што тематски се 
преповторуваат. 

IV. Условите (општи, програмски, продукциони и 
други) за создавање и емитување на проектите се оп-
ределуваат со тендерската документација. 

Тендерската документација може да се подигне во 
Советот за радиодифузија, ул. "Илинденска" бр. 9. 

За тендерската документација се плаќа надомес-
ток во износ од 2.000,00 денари на жиро сметка бр. 
40100-637-2507. 

V. Право на учество на огласот имаат трговските 
радиодифузни друштва и независните продуценти кои 
имаа регистрирано претежна дејност производство на 
радио и ТВ програми, односно филмска продукција, 
издавање снимени медиуми или репродукција на звуч-
ни и видео записи. 

Трговските радиодифузни друштва кои вршат деј-
ност на национално ниво можат да учествуваат со нај-
многу 20 пријави, а трговските радиодифузни друштва 
на локално ниво и независните продуценти со најмно-
гу 10 пријави за проекти од јавен интерес. 

VI. Пријавата за учество на огласот се поднесува 
во рок од 120 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на Република Македонија". 

Кон пријавата подносителот треба да ги достави 
следниве документи: 

- Решение за судска регистрација и решение за 
претежна дејност од Државниот завод за статистика 
(ако подносителот е независен продуцент); 

- Сценарио; 
- Режисерска експликација (за ТВ проектите), од-

носно радиофонско обликување (за радио проектите); 
- План на продукција; 
- Пресметка на вкупните трошоци за создавање на 

проектот; 
- За играната и документарната програма, подато-

ци за досегашната работа на режисерот, односно сце-
наристот во областа на радио и ТВ, односно аудиови-
зуелната продукција. 

Пријавата со наведената придружна документаци-
ја се поднесува на начин, форма и содржина предвиде-
ни со тендерската документација. 

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 
рокот и што не се подготвени и доставени според ус-
ловите предвидени со огласот и тендерската докумен-
тација нема да бидат разгледани. 

VII. Советот за радиодифузија во рок од 60 дена од 
денот на завршувањето на огласот ќе и предложи на 
Владата распоредување на средствата за одделни про-
екти. 

Во функција на подготвувањето на предлогот на 
Советот за финансирање на одделни проекти од јавен 
интерес, пријавите со придружната документација за 
проектите ќе ги разгледува комисија што ќе ја образу-
ва Советот за радиодифузија. 

VIII. Огласот да се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и јавните гласила. 

Бр. 23-6205/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1831. 
Врз основа на член 31 од Законот за научноистра-

жувачката дејност ("Службен весник ан РМ" бр. 
13/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА 
ИНСТИТУТ ЗА ЈУЖНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

СТРУМИЦА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутарна-
та одлука за изменување и дополнување на Статутот 
на Јавната научна установа Институт за јужни земјо-
делски култури Струмица, што го донесе Советот на 
Јавната научна установа на седницата одржана на 
23.10.2001 година. 

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

Бр. 23-6361/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1832. 
Врз основа на член 48, став 2 од Законот за држав-

ната статистика ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 54/97), Владата на Република Македони-
ја на седницата, одржана на 18 декември 2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ 
НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ ПУБЛИКА-
ЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД 

ЗА СТАТИСТИКА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат субјекти на кои без 

надомест им се доставуваат публикациони материјали 
со резултати од статистичките истражувања утврдени 
во Програмата за статистички истражувања, што ги 
подготвува Државниот завод за статистика, според ви-
дот и бројот на примероци: 

- сите публикациони материјали кои во еден при-
мерок им се доставуваат на субјектите наведени во 
Прилог 1 кон оваа одлука; 

- Годишникот на Република Македонија (печатен 
двојазично на македонски и англиски јазик), Месечни-
от статистички извештај и статистичките прегледи 
(печатени на англиски јазик) во еден примерок им се 
доставуваат на субјектите наведени во Прилог 2 на 
оваа одлука; 

- Годишникот на Република Македонија (печатен 
двојазично на македонски и англиски јазик), Месечен 
статистички извештај, статистички прегледи и сооп-
штенија за коњуктурни статистички податоци во еден 
примерок им се доставуваат на субјектите наведени во 
Прилог 3 на оваа одлука; 

- соопштенија со коњуктурни статистички подато-
ци во еден примерок им се доставуваат на субјектите 
наведени во Прилог 4 на оваа одлука; 

- Годишник на Република Македонија (печатен дво-
јазично на македонски и англиски јазик) му се доставу-
ва на субјектот наведен во Прилог 5 на оваа одлука; 

- публикациони материјали во еден примерок им се 
доставуваат на субјектите во зависност од областа 
што ја покриваат и за новинарите присутни на конфе-
ренциите за печат што ги организира Државниот за-
вод за статистика според Прилог 6 на оваа одлука; 

- публикациони материјали што во еден примерок 
им се доставуваат на Статистички организации од 
странство со кои Државниот завод за статистика ос-
тварува соработка наведени во Прилог 7 на оваа одлу-
ка; 
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Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 наведени во ставот 1 од 
овој член се составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Др-

жавниот завод за статистика. 

Член 3 
Со влегување во сила на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за утврдување на субјекти на кои без 
надомест им се доставуваат публикациони материјали 
од Државниот завод за статистика бр. 23-374/1 објаве-
на во "Службен весник на Република Македонија" бр. 
11/2000 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник Република Македонија", а 
ќе се применува за публикационите материјали обја-
вени од Државниот завод за статистика по 01 јануари 
2002 година. 

Бр. 23-7203/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ПРИЛОГ 1 

СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ 
ДОСТАВУВААТ ОД СИТЕ ПУБЛИКАЦИОНИ 
МАТЕРИЈАЛИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКА 

1. По еден примерок: 
- Претседателот на Република Македонија; 
- Претседателот на Собранието на Република Ма-

кедонија; 
- Потпретседателите на Собранието на Република 

Македонија; 
- Секретарот на Собранието на Република Маке-

донија; 
- Претседателот на Владата на Република Македо-

нија; 
- Потпретседателите на Владата на Република Ма-

кедонија; 
- Членовите на Владата на Република Македонија; 
- Секретарот на Владата на Република Македони-

ја; 
- Директорот на Агенцијата за информации; 
- Директорот на Агенцијата за спорт и млади; 
- Директорот на Агенцијата за иселеништво; 
- Гувернерот на Народна банка на Република Ма-

кедонија; 
- Ректоратот на универзитетот Св. Кирил и Мето-

диј; 
- Ректоратот на универзитетот Св. Климент Ох-

ридски; 
- Претседателот на МАНУ; 
- Библиотеката на МАНУ; 
- Библиотека на Собранието на РМ; 
- Историскиот архив на Република Македонија; 
- Државен архив на Република Македонија; 
- ИНДОК Служба на Владата на Република Маке-

донија; 
- Филозофски факултет - Институт за социологија 

во Скопје; 
- Членови на Советот за статистика; 
- Постојана мисија на Светска банка во Република 

Македонија; 
- Постојана мисија на ММФ во Република Македо-

нија; 
- Во Државниот завод за статистика на Директо-

рот и Заменикот на директорот и раководителите на 
секторите. 

2. По повеќе примероци: 
- Народна и универзитетска библиотека " Св. Кли-

мент Охридски" (5 примероци); 

- Кабинет на директорот на Државниот завод за 
статистика (2 примерока); 

- Библиотеката на Државниот завод за статистика 
(10 примероци); 

- Регионалните одделенија за статистика (2 приме-
рока); 

ПРИЛОГ 2 

СУБЈЕКТИ НА КОИ Б Е З НАДОМЕСТ ИМ СЕ 
ДОСТАВУВААТ СТАТИСТИЧКИ ГОДИШНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МЕСЕЧЕН 
СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ И СТАТИСТИЧКИ 
ПРЕГЛЕДИ (ПЕЧАТЕНИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК) 

1. По еден примерок: 
- Библиотеки 
Библиотека при Federal Statistical Office Germany 
Библиотека при Statistic Division при UN - Женева 
Библиотека при UNESKO - Париз 
Библиотека при WTO - Мадрид 
Библиотека при UN - Њујорк 
Библиотека при ILO - Женева 
Библиотека при OECD - Париз 
Библиотека при Светска банка - Вашингтон 
Библиотека при ISI - Ворбург 
Библиотека при EUROSTAT - Луксембург 

ПРИЛОГ 3 

СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДОС-
ТАВУВААТ СТАТИСТИЧКИ ГОДИШНИК НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МЕСЕЧЕН СТАТИС-
ТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ, СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И 

СООПШТЕНИЈА ЗА КОЊУКТУРНИТЕ СТАТИС-
ТИЧКИ ПОДАТОЦИ 

1. По еден примерок: 
- Секретарот на Секретаријатот за законодавство 

на Владата на Република Македонија; 
- Претседателот на Уставниот суд на Република 

Македонија; 
- Претседателот на Републичкиот судски совет; 
- Претседателот на Врховниот суд на Република 

Македонија; 
- Јавниот обвинител на Република Македонија; 
- Народниот правобранител; 
- Јавниот правобранител на Република Македони-

ПРИЛОГ 4 

СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ 
ДОСТАВУВААТ СООПШТЕНИЈА ЗА КОЊУК-

ТУРНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ 

1. По еден примерок: 
- Пратенички групи 
- Пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ; 
- Пратеничка група на Демократска алтернатива; 
- Пратеничка група на СДСМ; 
- Пратеничка група на ПДП; 
- Пратеничка група на ПДПА и НДП; 
- Пратеничка група на ЛДП; 
- Пратеничка група на ЛП; 
- Пратеничка група на ВМРО-ВМРО; 
- Пратеничка група на НД; 
- Новински агенции и куќи, ТВ станици и радио 

станици 
- Македонска радио и телевизија; 
- Македонска телевизија; 
- Македонско радио; 
- МИА; 
- А1 Телевизија; 
- ТВ Сител Телевизија; 
- ТВ Телма; 
- Макпрес; 
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- Макфас; 
- НИП Нова Македонија; 
- Вечер; 
- Флака е влазеримит; 
- Бирлик; 
- Дневник; 
- Македонија денес; 
- Фокус; 
- Факти; 
- Македонско дело; 
- Економи Прес; 
- Економи бизнис; 
- Економски магазин; 
- Капитал; 
- Вест; 
- РОЈТЕРС; 
- Радио канал 77; 
- Канал 5 
- Скај нет; 
- БТР; 
- ТВ Макспот; 
- Нома радио; 
- МАКФАКС; 
- ТВ Шутел; 
- Утрински весник; 
- Министерство за финансии; 
- Министерство за финансии; 

ПРИЛОГ 5 

СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ 
ДОСТАВУВА СТАТИСТИЧКИ ГОДИШНИК НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. По еден примерок: 
- Сектор за Европска интеграција при Владата на 

Република Македонија 

ПРИЛОГ 6 

СУБЈЕКТИ НА КОИ Б Е З НАДОМЕСТ ИМ СЕ 
ДОСТАВУВААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈА-
ЛИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ОБЛАСТА ШТО ЈА ПОК-
РИВААТ И НА НОВИНАРИТЕ ПРИСУТНИ НА 

КОНФЕРЕНЦИИТЕ ЗА ПЕЧАТ ШТО ГИ ОРГА-
НИЗИРА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД 

ЗА СТАТИСТИКА 

1. По еден примерок: 
- Министерство за финансии - Сектор за буџет; 
- Delegation of European Commision; 
- Министерство за финансии - Управа за јавни при-

ходи; 
- Здружение на правници од стопанството на Ре-

публика Македонија - Фонд за пензиско и инвалидско 
осигурување; 

- Државен завод за геодетски работи; 
- Републички завод за вработување на Република 

Македонија; 
- Секретаријат за законодавство на Владата на Ре-

публика Македонија; 
- Управа за хидрометеоролошки работи; 
- Републички завод за здравствена заштита; 
- Присутни новинари на конференциите за печат 

што ги организира Државниот завод за статистика (по 
еден примерок од материјалите што се презентираат). 

ПРИЛОГ 7 

СТАТИСТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СТРАН-
СКИ ДРЖАВИ СО КОЈ ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА ОСТВАРУВА СОРАБОТКА 

1. По еден примерок: 
- Statistiches Zentralamt Hintere Austria 
- Institut National de Statistique Belgium 
- National Statistical Institute Bulgaria 

- Central Bureau of Croatia 
- Czech Statistical Office 
- Danmarks Statistics 
- State Statistical Office Estonia 
- Federal Statistical Office Yugoslavia 
- Statistics Finland 
- INSEE France 
- Statistika Centralburan Sweden 
- Statistical Bureau of Iceland 
- Central Statistical Office Ireland 
- Central Bureau of Statistics Israel 
- State Committee for Statistics Latvia 
- Department od Statistics Lithuania 
- Statistics Netherlands 
- Institut National de Statistique Italy 
- Statistics Norway 
- Central Statistical Office Poland 
- Direction Committee National Statistical Institute Portu-

gal 
- State Committee of the Russian Federation of Statistics 
- National Commission for Statistics Romania 
- Statistical Office of the Slovak Republic 
- Statistical Office of the Republic of Slovenia 
- Instituto National de Estadistica Spain 
- Office Federal de la Statistique Switzerland 
- State Institute of Statistics Turkey 
- Central Statistical Office United Kingdom 
- Direccao de Servicos de Estatistica e Censos Macau 
- Central Statistical Office Hungary 
- The Institute of Statistics (INSTAT) Albania 
- The National Statistics Service Greese 
- The Agency for Statistics of the Federation of Bosnia 

and Hercegovina 

1833. 
Согласно член 36 став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија, а врз основа на член 27 (4) од 
Спогодбата за стабилизација и асоцијација склучен 
меѓу Република Македонија и Европските заедници и 
нивните земји членки на 9 април 2001 година ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 28/2001), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ 

ПРОТОКОЛ ЗА ВИНО И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛО-
ЦИ КОН СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И 
АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ 

ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ 

1. Се одобрува Дополнителниот протокол за вино 
и алкохолни пијалоци кон Спогодбата за стабилизаци-
ја и асоцијација меѓу Република Македонија и Европ-
ските заедници и нивните земји членки, потпишан на 
18 декември 2001 година во Брисел. 

2. Составен дел на оваа одлука е текстот на Допол-
нителниот протокол заедно со: 

- Анекс I - Спогодба меѓу Република Македонија и 
Европската заедница за воспоставување взаемни тр-
говски повластици за некои вина; 

- Анекс II - Спогодба меѓу Република Македонија 
и Европската заедница за взаемно признавање, зашти-
та и контрола на имињата на вината; 

- Анекс III - Спогодба меѓу Република Македонија 
и Европската заедница за взаемно признавање, зашти-
та и контрола на имињата на алкохолни и ароматизи-
рани пијалоци. 

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

Бр. 23-6205/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1834. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија, ("Службен весник на 
РМ" бр. 59/2000), а врз основа на членот 14 (4) од Вре-
мената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу 
Република Македонија и Европските заедници, склу-
чена на 9 април 2001 година ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 39/2001), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25 декем-
ври 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ПРО-
ТОКОЛ ЗА ВИНО И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 
КОН ВРЕМЕНАТА СПОГОДБА ЗА ТРГОВИЈА 
И ТРГОВСКИ ПРАШАЊА МЕЃУ РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА 

1. Се одобрува Дополнителниот протокол за вино 
и алкохолни пијалоци кон Времената спогодба за тр-
говија и трговски прашања меѓу Република Македо-
нија и Европската заедница, потпишан на 18 декември 
2001 година во Брисел. 

2. Составен дел на оваа одлука е текстот на Допол-
нителниот протокол заедно со: 

- Анекс I - Спогодба меѓу Република Македонија и 
Европската заедница за воспоставување взаемни тр-
говски повластици за некои вина; 

- Анекс II - Спогодба меѓу Република Македонија 
и Европската заедница за взаемно признавање, зашти-
та и контрола на имињата на вината; 

- Анекс III - Спогодба меѓу Република Македонија 
и Европската заедница за взаемно признавање, зашти-
та и контрола на имињата на алкохолни и ароматизи-
рани пијалоци. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 01.01.2002 година. 

Бр. 23-7295/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1835. 
Врз основа на член 14, став 3 (Б) и (Ц) од Времена-

та спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Ре-
публика Македонија и Европските заедници ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 39/2001), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОД-
ДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД 

ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 2002 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува увозот во Република 

Македонија на земјоделски стоки со потекло од Ев-
ропската заедница наведени во Прилог 1 и Прилог 2. 

Прилозите 1 и 2 се составен дел на оваа одлука. 

Член 2 
За стоките наведени во Прилогот 1 во рамките на 

квотите утврдени во него не се плаќа царина. 
За стоките над утврдените квоти од Прилогот 1 

при увозот се плаќа 80% од основната царинска 
стапка. 

Член 3 
За стоките наведени во Прилогот 2, во рамките на 

квотите, се плаќа 80% од основната царинска стапка. 

Член 4 
Количествата на стоките во рамките на поодделни 

квоти од Прилогот 1 и 2 ги распределува Министерс-
твото за економија врз основа принципот на користе-
ње: "Прв дојден, прв услужен" ("First come, first ser-
ved"). 

Принципот од став 1 на овој член увозниците во 
текот на денот можат да го користат со право на доби-
вање најмногу до 20% од утврдените квоти на одделни 
стоки во прилозите 1 и 2. 

Доколку вкупната количина на стока на основа на 
поднесените барања во текот на еден работен ден е 
поголема од количината на утврдената или неискорис-
тената царинска квота на барателите кои истовреме-
но поднеле барање им се распределува сразмерен дел 
на бараните количини. 

Член 5 
За спроведување на одредбите од член 4 на оваа 

одлука Министерството за економија ќе донесе упат-
ство. 

Член 6 
Барање за доделување на одредени количества на 

стоки во смисла на член 4 од оваа одлука, може да 
поднесе правно лице со седиште во Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Подносител). 

Барањето се поднесува во Министерството за еко-
номија. 

Барањето од став 2 на овој член треба да ги содр-
жи следните податоци: 

- име на фирмата, матичен број и комплетна адре-
са на подносителот; 

- тарифна ознака на секоја стока (десет бројки); 
- наименување на стоката од номенклатура на ца-

ринската тарифа; 
- количина на стоката за која се поднесува барање-

то искажана во единица мерка наведена во Прилог 1 и 
Прилог 2; 

- ТИР Карнет или ЕЦД заведени во соодветен кон-
тролник кај царинската испостава и фактура за стока-
та што се увезува. 

За доделување на одредена количина на стока во 
рамките на поединечна квота, Министерството за еко-
номија на подносителот му издава решение. 

Член 7 
Министерството за економија ја следи реализаци-

јата на увозот на стоките согласно со донесените ре-
шенија од член 6 на оваа одлука. 

Член 8 
Увозникот што користи повластен царински трет-

ман од Прилогот 1 и Прилогот 2 при увозот на стока 
покрај бараните документи мора да поднесе и доказ за 
потеклото на стоката кој го издава земјата извозник 
согласно Протоколот 4 од Времената спогодба за тр-
говија и трговски прашања меѓу Република Македо-
нија и Европските заедници. 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-7287/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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Прилог I 

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД 
З А Е Д Н И Ц А Т А (БЕЗ ЦАРИНИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) 

АНЕКС IV (Б) 

КП код , Опис 
2002 година КП код , Опис Т а р и ф н а 

квота 
(тони) 

Применливи 
царини за 
надминати 

количини (% 
од MFN) 

1206 29 -други 300 80 
0207 -месо и внатрешни органи за јадење, тарифен број 

0105, снежи или замрзна ти 
2.000 8 0 

0402 -Млеко и крем концентрирани или што содржат 
додаден шеќер или друга засладувачка материја 

3 0 0 811 

0 4 0 5 10 -Путер 2 0 0 8 0 
0 4 0 6 2 0 
0 4 0 6 3 0 

-Рендано или сирење во прав, од сите видови 
-Преработено сирење, освен стругано или но иран 

70 
80 

0 8 0 5 10 
0 8 0 5 2 0 
0 8 0 5 30* 
0 8 0 5 40 0 0 00 

-Портокали 
—Мандарини 
-Лимони 
-Грејпфрут . 

7 . 0 0 0 80 

1005 9 0 00 00 -Друго: 20.000 80 
1601 0 0 -Колбаси и слични месни производи, месни отпадоци 

или крв; подготвени јадења врз база на овие 
производи 

600 80 

1602 -Друго подготвено или конзервирано месо, месни 
отпадоци и крв 

5 0 0 80 

2 0 0 5 7 0 -Маслинки 1 .000 80 
1507 10 
1512 П 
1514 10 * 

-Сурово масло, било да е дегумирано или не 
—Сурово масло 
- Сурово масло 

10.000 80 

1701 

1701 П 
1701 12 

Шеќерна трска или шеќерна репка и хемиски чиста 
сахароза во цврста форма: 
-Суров шеќер кој не содржи ароматизирани 
додатоци или материја за обојување: 
—Шеќерна трска 
—Шеќерна репка 

10.000 80 

2309 

1309 90 
2309 90 20 00 
2309 90 31 00 
2309 90 33 00 
2309 90 35 00 
2309 90 39 00 
2309 90 41 00 
2309 90 43 00  
2309 90 49 00 
2309 90 51 00 
2309905300 

Подготовки кои се користат за исхрана на 
животните: 
—Комплетна храна и суперконцентраги за исхрана на 
животните, рибите и говедата: 
-Друго: 
-Друго: 
- Друго 

10.000 80 

2309 90 59 00 
2309 90 70 00 

2309 90 91 00 

2309 90 95 00 
2309 90 97 00 

- Х р а н а за говеда збогатена со меласи, јаглехидратн, 
витамини, минерали 
-Друго 

*) Означените тарифни броени ќе се променат од 01.01.2002 годиш« со измената на  
номенклатурата на Царинската тарифа, за кои измени Договорените страни постигнаа 
согласност меѓусебно да се известуваат.по дипломатски пат. 
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Прилог 2 

У В О З ВО Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А НА З Е М Ј О Д Е Л С К И СТОКИ СО 
П О Т Е К Л О ОД З А Е Д Н И Ц А Т А ( К О Н Ц Е С И И ВО Р А М К И НА КВОТИ) 

А Н Е К С IV (Ц) 

КП код Опис 
2002 година 

КП код Опис 
Количина 

(тони) 

Применливи 
царини 

(% од MFN) 
0203 Свинско месо, свежо, разладено или замрзнато 2.000 80% 
0406 Сирење и бело кравјо сирење 600 80% 

1836. 
Врз основа на член 31 од Законот за научноистра-

жувачката дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 13/96), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25.12.2001 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ 
ЗА ФОЛКЛОР "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" 

- СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната научна установа Институт за фолклор "Мар-
ко Цепенков" - Скопје, што го донесе Советот на Јав-
ната научна установа на седницата одржана на 
26.11.1996 година. 

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

Бр. 23-4671 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1837. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 5 од Законот 

за радиодифузната дејност ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 20/97), Владата на Републи-
ка Македонија на предлог на Советот за радиодифузи-
ја, на седницата одржана на 18 декември 2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЗЕМАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 

РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 

1. Се одзема концесијата за вршење радиодифузна 
дејност на локално ниво доделена со Одлука на Влада-
та на Република Македонија бр. 23-1229/1 од 4 мај 1998 
година ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 
22/98) и Одлуката на Владата на Република Македо-
нија бр. 23-1883/1 од 6 јули 1998 година ("Сл. весник на 
Република Македонија" бр. 34/98) на следниве Тргов-
ски радиодифузни друштва: 

Скопје - за радио 
1. Радио Атланта 
Кочани - за радио 
1. Радио Роса 
Гевгелија - за телевизија 
1. Телевизија "Канал 12" 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-6175/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1838. 
Врз основа на член 18 од Законот за енергетика 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
47/97), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република 
Македонија за 2002 година. 

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

Бр. 23-7414/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1839. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ ДИСКОНТ НА ВКУПНИТЕ НЕИС-
ПОЛНЕТИ ОБВРСКИ И ИДНИТЕ СУКЦЕСИВНИ 
ОБВРСКИ НА ЈКП НА ОПШТИНИТЕ КОРИСНИ-
ЦИ НА ВОДА ОД РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОВОД 
"СТУДЕНЧИЦА" ЗА ПЕРИОДОТ 1.01.2001 ЗАКЛУЧНО 

СО 30.06.2002 ГОДИНА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за одобрување дисконт на вкупните 
неисполнети обврски и идните сукцесивни обврски на 
ЈКП на општините корисници на вода од Регионални-
от водовод "Студенчица" за периодот 1.01.2001 зак-
лучно со 30.06.2002 година, бр. 0302-193 од 24.09.2001 
година, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие на ЈП за водоснабдување "Студенчица" -
Скопје на седницата одржана на 21.09.2001 година. 

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

Бр. 23-5490/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1840. 
Врз основа на член 6 од Спогодбата за трговија ме-

ѓу Република Македонија и Сојузната Влада на Сојуз-
на Република Југославија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/96) и член 36, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВАНТИТАТИВНИТЕ 
ОГРАНИЧУВАЊА ВО ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА 
СТОКИ ЗА 2002 ГОДИНА, СОГЛАСНО СПОГОД-
БАТА ЗА ТРГОВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА 

НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се уредуваат условите за извоз и 

увоз на стоки за 2002 година, согласно со Спогодбата 
за трговија меѓу Владата на Република Македонија и 
Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија. 

Член 2 
За стоките наведени во Прилогот 2 и Прилогот 4 

кон Анекс 1 од Спогодбата за трговија, кои се соста-
вен дел на оваа одлука, не се плаќа царински давачки 
во рамките на квантитативните ограничувања, утврде-
ни со Прилогот 2 и Прилогот 4. 

Во случај кога пред истекувањето на календарска-
та година се искористени квантитативните ограничу-
вања на извозот и увозот на стоки со потекло од спо-
годбените страни, а наведени во прилозите 2 и 4, се 
преминува на редовен надворешнотрговски и царин-
ски систем. 

Член 3 
Количествата на стоки во рамките на квантита-

тивните ограничувања од прилозите 2 и 4 се утврдува-
ат годишно, а нивната распределба ја врши Минис-
терството за економија на предлог од Комисијата сос-
тавена од: двајца претставници на Министерството за 
економија и по еден претставник од Министерството 
за надворешни работи, Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство и Министерството 
за финансии. 

Распределбата од ставот 1 на овој член ќе се врши 
два пати годишно (прво полугодие и второ полуго-
дие). 

Член 4 
Комисијата од член 3 став 1 на оваа одлука ја води 

и ја свикува претседателот на Комисијата, кој од редо-
вите на претставниците на Министерството за еконо-
мија, го именува министерот за економија. 

Комисијата донесува критериуми за оформување 
предлози за распределба на количествата на стоки во 
рамките на квантитативните ограничувања од прило-
зите 2 и 4. 

Член 5 
Министерството за економија објавува јавен повик 

за Прилог 2 и Прилог 4 од Одлуката, во дневниот пе-
чат, по известување од југословенската страна за при-
мена на Прилог 1 и Прилог 3 кон Анекс 1 од Спогод-
бата за трговија. 

Член 6 
Барање за доделување на одредени количества на 

стоки во рамките на квантитативните ограничувања 
од прилозите 2 и 4 може да поднесе правен субјект со 
седиште во Република Македонија (во натамошниот 
текст: подносител). 

Барањето се поднесува до Министерството за еко-
номија најдоцна седмиот ден по објавувањето на Јав-
ниот повик. 

Барањето од претходниот став треба да ги содржи 
следните податоци: 

- име на фирмата, матичен број и адреса на подно-
сителот и на корисникот на стоката, ако подносителот 
не е истовремено и корисник; 

- тарифен број (тарифна ознака) за секоја стока; 
- наименување на стоката од комбинираната но-

менклатура на царинската тарифа; 
- количество на стоката за која се поднесува бара-

њето, искажана во единечна мерка, наведена во при-
лозите 2 и 4; 

- податоци за производите, односно продажните и 
магацинските капацитети; 

- податоците за увоз односно извоз на стоката од 
истата тарифна ознака во претходната година. 

За доделеното количество на стока во рамките на 
поединечното квантитативно ограничување, Минис-
терството за економија на подносителот му издава ре-
шение со кое се утврдува и рокот во кој подносителот 
може да го увезе ова количество на стока. 

Член 7 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот односно на извозот на 
стоки, согласно со донесените решенија од член 6, 
став 4 од оваа одлука и за тоа тримесечно го известува 
Министерството за економија. 

Член 8 
Царинскиот обврзник, кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен) царински третман при 
увозот на стоката од Прилогот 4, мора на царинскиот 
орган, покрај деталните документи, да му поднесе и 
докази за потеклото на стоката кои ги издава земјата 
извозник, во согласност со Протокол 2 за потекло на 
стоката од Спогодбата за трговија меѓу Владата на 
Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна 
Република Југославија. 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-7352/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ПРИЛОГ 2 КОН АНЕКС 1 

Стоки по потекло од Република Македонија кои се 
на квантитативно ограничување при извоз од Репуб-
лика Македонија во СР Југославија за 2002 година 

Тарифен број Наименување Количина Единица 
или ознака мерка 

1001 10 00 90 Пченица и 0 тони 
1001 90 99 00 наполица 0 

1101 00 Брашно од 0 тони 
пченица или 
наполица 

Индустриски производи 
4403 9 9 98 103) Ореови 0 тони 4403 9 9 98 103) 

трупци 

3) означените тарифни броеви ќе се променат од 
01.01.2002 година со измената на номенклатурата на 
царинската тарифа, за кои измени договорните страни 
постигнаа согласност меѓусебно да се известуваат по 
дипломатски пат 
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ПРИЛОГ 4 КОН АНЕКС 1 

СТОКИ ПО ПОТЕКЛО ОД СР ЈУГОСЛАВИЈА КОИ С Е НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ 
ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

Тарифен број 
(тар. ознака) 

Наименување Квантитативно ог-
раничување за 2002 

година во тони 

I полугодие 
01.01-30.06.2002 

год. во тони 

II полугодие 
01.07-31.12.2002 

год. во тони 
0203 11 
02 03 12 
02 03 19 

Свинско месо, свежо, разладено 
или смрзнато 

0 т. 0 т. 0т. 

0203 21 
02 03 22 
0203 29 

Свинско месо смрзнато 
2.000 т. 1.000 т. 1.000 т. 

0210 Месо сушено или чадено 300 т. 150 т. 150 т. 
0401 Млеко и павлака 1.000 т. 500 т. 500 т. 
0406 Сирење и урда 250 т. 125 т. 125 т. 
1001 10 00 90 
1001 90 99 00 

Пченица и наполица 50.000 т.(1 25.000 т. (1 25.000 т. (1 

11 01 00 Брашно од пченица или наполи-
ца 

5.000 т. 2.500 т. 2.500 т. 

15 12 19 91 00 Рафинирано масло од сончоглед 3.000 т. (2 1.500 т. (2 1.500 т. (2 

16 01 00 Сувомеснати производи 1.500 т. 750 т. 750 т. 
1701 99 10 00 Бел шеќер 0(1 0(1 0(1 

2402 20 Цигари 250 т. 125 т. 125 т. 
Индустриски производи 

2710 00 11 00(3 Погонски горива 0(2 0(2 0(2 

д о 

2710 00 78 00 
ех . 2711 12(3 

ех . 2711 13(3 
Мешаница на пропан и бутан 0(2 

0(2 
0(2 

0(2 
0(2 

0(2 

7208 36 00 00 
7208 37 
7208 38 
7208 39 

ТВТ, >600мм, >10мм 
ТВТ, >600мм 4.75 < < 10мм 
ТВТ, > 600мм 3 < < 4.75м 
ТВТ, >600мм, < 3мм 

60.000 т. 30.000 т. 30.000 т. 

7208 51 
7208 52 
7208 53 
7208 54 

ТВЛ, >10 
ТВЛ, 4.75 < <10 
ТВЛ, 3 < < 4.75 
ТВЛ, < 3 

0 0 0 

7209 15 00 00 
7209 16 90 00 
7209 17 90 00 
7209 18 91 00 

ЛВТ, > 600мм, >3мм 
ЛВТ, >600мм, 1< < 3мм 
ЛВТ, >600мм, 0.5< <мм 
ЛВТ, >600мм, < 0.5 

0 
400 т. 
400 т. 

0 

0 
200 т. 
200 т. 

0 

0 
200 т. 
200 т. 

0 
7209 25 00 00 
7209 26 90 00 
7209 27 90 00 
7209 28 90 00 

ЛВЛ, >600мм, <3мм 
ЛВЛ, >600мм, 1< < 3мм 
ЛВЛ, >600мм, 0.5< < 1мм 
ЛВЛ, >600мм, <0.5мм 

0 
400 т. 
400 т. 

0 

0 
200 т. 
200 т. 

0 

0 
200 т. 
200 т. 

0 
7210 41 Поцинкован лим брановиден 0 0 0 

7210 49 Поцинкован лим небрановиден 400 т. 200 т. 200 т. 
7211 14 
7211 19 

ТВТ, > 600мм, > 4.75 
ТВТ, > 600мм, > 4.75 

0 0 0 

7211 29 20 00 
72 11 29 50 00 
72 11 29 90 00 

ЛВТ и ЛВЛ, <600мм 0 0 0 

7211 23 10 00 
72 11 23 51 00 
7211 53 99 00 

ВТ и ЛВЛ, < 600мм и до 0.25% 0 0 0 

7212 40 Пластифицирано 0 0 0 
7305 Заварени цевки 2.100 т. 1.050 т. 1.050 т. 
7306 Заварени цевки и профили 2.100 т. 1.050 т. 1.050 т. 

Кратенки о - ширина, б - дебелина, TBT - топло валана трака; ТВЛ - топло валан лим; ЛВТ - ладно валана трака; 
ЛВЛ - ладно валан лим 

(1 со можност за зголемување на количините на стоките во текот на годината во двете земји, во зависност 
од билансните можности 

2 преоценување на количините на стоките со потекло од двете земји во рамките на билансните можности) 
3 означените тарифни броеви ќе се променат од 01.01.2002 година со измената на номенклатурата на ца-

ринската тарифа, за кои измени договорните страни постигнаа согласност меѓусебно да се известуваат по дипло-
матски пат 
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1841. 
Врз основа на член 12 од Договорот за слободна 

трговија меѓу Република Македонија и Украина 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
53/2001) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25.12.2001 година, 
донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ 
ЗА 2002 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА 

СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И УКРАИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се уредуваат условите за увоз на 

стоки од Украина и се со потекло од таа земја, а кои ќе 
се увезуваат во Република Македонија во 2002 година. 

Член 2 
За стоките наведени во Прилогот 1, што е соста-

вен дел на оваа одлука, не се плаќаат царински давач-
ки и посебни давачки (прелевмани), во рамките на 
квотите утврдени со Прилогот 1. 

Член 3 
Количествата на стоки, во рамките на поединечни 

квоти од Прилогот 1, се утврдуваат годишно, а нивна-
та распределба ја врши Министерството за економија, 
на предлог на комисијата составена од: двајца прет-
ставници на Министерството за економија и по еден 
претставник од Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, Министерството за надво-
решни работи и Министерството за финансии. 

Распределбата од став 1 на овој член ќе се врши два 
пати годишно (прво полугодие и второ полугодие). 

Член 4 
Комисијата од член 3 став 1 на оваа одлука ја води 

и ја свикува претседателот на комисијата, кој од редо-
вите на претставниците на Министерството за еконо-
мија, го именува министерот за економија. 

Комисијата донесува критериуми за оформување 
предлози за распределба на количествата на стоки во 
рамките на квотите од Прилогот 1. 

Член 5 
Министерството за економија го објавува обемот 

на квотите од Прилогот 1 во дневниот печат, по извес-
тувањето од украинска страна за примена на Анекс 1 
од Протокол Б од Договорот за слободна трговија ме-
ѓу Р. Македонија и Украина. 

Член 6 
Барање за доделување на одредени количества на 

стоки во рамките на поединечната квота утврдена во 
Прилогот 1, може да поднесе правен субјект со седиш-
те во Република Македонија (во натамошниот текст: 
подносител). 

Барањето се поднесува во Министерството за еко-
номија најдоцна седмиот ден по објавувањето на Јав-
ниот повик. 

Барањето од став 2 на овој член треба да ги содр-
жи следните податоци: 

- име на фирмата, матичен број и адреса на подно-
сителот и на корисникот на стоката, ако подносителот 
не е истовремено и корисник; 

- тарифна ознака за секоја стока (десет бројки); 
- наименување на стоката од номенклатура на ца-

ринската тарифа; 
- количина на стоката за која се поднесува барањето, 

искажана во единица мерка, наведена во Прилогот 1; 
- податоци за производите, односно продажните и 

магацинските капацитети; 
- податоци за увоз на стоката од Украина од истата 

тарифна ознака во 2001 година; 
- податоци за остварен извоз во Украина во 2001 

година. 
За доделување на одредена количина на стока во 

рамките на поединечната квота, Министерството за 
економија на подносителот му издава решение, во кое 
се утврдува и рокот во кој може подносителот да го 
увезе, а согласно со член 1 на оваа одлука. 

Член 7 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот на стоки, согласно со 
донесените решенија од член 6, став 4 од оваа одлука 
и за тоа тримесечно го известува Министерството за 
економија. 

Член 8 
Царинскиот обврзник, кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен) царински третман при 
увозот на стоката од Прилогот 1, мора на царинскиот 
орган, покрај деталните документи, да му поднесе и 
докази за потеклото на стоката кој го издава земјата 
извозник, во согласност со Протоколот Ц за потекло-
то на стоката од Договорот за слободна трговија меѓу 
Република Македонија и Украина. 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-7355/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ПРИЛОГ 1 
ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД УКРАИНА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО 2002 ГОДИНА 
(Анекс II од Протокол Б од Договорот) 

Тарифен број 
Украинска 
царинска 
тарифа 

Тарифен бр ој 
Македонска 

царинска 
тарифа 

Наименување на стоката 
Тарифна 

квота за 2002 
година 

I полугодие 
01.01- 

30.06.2002 

II полугодие 
31.07- 

31.12.2002 

0201 
0202 

0201 
0202 

Месо говедско, свежо или разладено 
Месо говедско, замрзнато 

1.000 т. 500 т. 500 т. 

0203 21 
0203 22 
0203 29 

0203 21 
0203 22 
0203 29 

Месо свинско замрзнато 
300 т. 150 т. 150 т. 

0402 0402 Млеко и павлака, концентрирани 
или со додаден шеќер или други ма-
терии за засладување 

400 т. 200 т. 200 т. 

1003 00 1003 00 90 20 Јачмен сточен 5.000 т. 2.500 т. 2.500 т. 
1005 90 00 00 1005 90 00 00 Пченка-друго 20.000 т. 10.000 т. 10.000 т. 
1512 1512 11 Сурово масло 10.000.000 л. 5.000.000 л. 5.000.000 л. 
17.01 12 1701 12 Шеќер од шеќерна репка 15.000 т. 7.500 т. 7.500 т. 
1704 1704 Производи од шеќер (вклучувајќи 

бела чоколада), без какао 
100 т. 50 т. 50 т. 
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1 Означените тарифни броеви ќе се променат од 01.01.2002 година со измената на номенклатурата на Царин-
ската тарифа, за кои измени Договорените страни постигнаа согласност меѓусебно да се известуваат по дипло-
матски пат. 

1806 1806 Чоколади и други прехранбени 
производи што содржат какао 

100 т. 50 т. 50 т. 

1905 30 00 00 1905 301 Слатки бисквити, вафли и обланди 50 т. 25 т. 25 т. 
2007 2007 99 Џемови, овошни желеа, мармала-

ди, овошни пиреа и овошни пасти 
добиени со варење, со додавање 
или без додавање на шеќе р или 
други средства за заладување 

100 50 т. 50 т. 

2201 2201 Вода, вклучувајќи природна или 
вештачка минерална вода и г азира-
на вода, без додаток на шеќер или 
други средства за засладување или 
амортизација; мраз и снег 

100.000 л. 50.000 л. 50.000 л. 

2209 2209 00 Оцет и замена за оцет добиени од 
оцетна киселина 

100.000 л. 50.000 л. 50.000 л. 

1842. 
Врз основа на член 12 од Договорот за слободна 

трговија меѓу Република Македонија и Република 
Словенија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 48/96) и член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.12.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ 
ЗА 2002 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА 

СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се уредуваат условите за увоз на 

стоки од Република Словенија и се со потекло од таа 
земја, а кои се увезуваат во Република Македонија во 
2002 година. 

Член 2 
За стоките наведени во Прилогот 1, што е соста-

вен дел на оваа одлука, не се плаќаат царински давач-
ки и посебни давачки (прелевмани), во рамките на 
квотите утврдени со Прилогот 1. 

Член 3 
Количествата на стоки, во рамките на поединечна-

та квота од Прилогот 1, ги распределува Министерс-
твото за економија, на предлог на комисијата составе-
на од два претставника на Министерството за еконо-
мија и по еден претставник од: Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, Минис-
терството за надворешни работи и Министерството за 
финансии. 

Распределбата од ставот 1 на овој член ќе се врши два 
пати годишно (првото полугодие и второто полугодие). 

Член 4 
Комисијата од член 3 став 1 на оваа одлука ја води 

и ја свикува претседателот на комисијата, кој од редо-
вите на претставниците на Министерството за еконо-
мија, го именува министерот за економија. 

Комисијата донесува критериуми за оформување 
предлози за распределба на количествата на стоки во 
рамките на квотите од Прилогот 1. 

Член 5 
Министерството за економија го објавува обемот 

на квотите од Прилогот 1 во јавните гласила по доби-
ената информација од словенечката страна за приме-
на на Прилог 1 кон Протокол 1 од Договорот за сло-
бодна трговија меѓу Р. Македонија и Р. Словенија. 

Член 6 
Барање за доделување на одредени количества на 

стоки во рамките на поединечната квота утврдена во 
Прилогот 1, може да поднесе правен субјект со седиш-
те во Република Македонија (во натамошниот текст: 
подносител). 

Барањето се поднесува во Министерството за еко-
номија најдоцна седмиот ден по објавувањето на Јав-
ниот повик. 

Барањето од став 2 на овој член треба да ги содр-
жи следните податоци: 

- име на фирмата, матичен број и адреса на подно-
сителот и на корисникот на стоката, ако подносителот 
не е истовремено и корисник; 

- тарифна ознака за секоја (десет бројки); 
- наименување на стоката од номенклатура на ца-

ринската тарифа; 
- количина на стоката за која се поднесува барањето, 

искажана во единица мерка, наведена во Прилогот 1; 
- податоци за производните, односно продажните и 

магацинските капацитети; 
- податоци за увоз на стоката од истата тарифна 

ознака во 2001 година; 
- податоци за остварен извоз во Република Слове-

нија во 2001 година. 
За доделување на одредена количина на стока во 

рамките на поединечната квота, Министерството за 
економија на подносителот му издава решение, во кое 
се утврдува и рокот во кој може подносителот да го 
увезе, а согласно со член 1 од оваа одлука. 

Член 7 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот на стоки, согласно со 
донесените решенија од член 6, став 4 од оваа одлука 
и за тоа тримесечно го известува Министерството за 
економија. 

Член 8 
Царинскиот обврзник, кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен) царински третман при 
увозот на стоката од Прилогот 1, мора на царинскиот 
орган, покрај деталните документи, да му поднесе и 
докази за потеклото на стоката кој го издава земјата 
извозник, во согласност со Протоколот 3 за потекло 
на стоката од Договорот за слободна трговија меѓу 
Република Македонија и Република Словенија. 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-7287/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 
ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2002 ГОДИНА 
(ПРИЛОГ 2 КОН ПР ОТОКОЛ 1) 

Т арифен број 
(Тарифна оз-

нака) 
Наименување на стоката Квоти за 2002 

година во тони 
I полугодие 

01.01- 30.06.2002 
во тони 

II полугодие 
31.07-31.12.2002 

во тони 
1 2 3 4 5 

0207 Месо и јастиви отпадоци од живина од тар. 
бр. 0105, свежи, разладени или замрзнати 

3.850 1.925 1.925 

0210 19 60 00 
0210 19 70 00 
0210 19 81 00 
0210 19 89 00 

Чадено свинско месо, друго 100 50 50 

0401 20 Млеко со маснотија над 1% до 6% по маса 2.200 1.100 1.100 
0402 10 Млеко во прав 50 25 25 
0405 10 Путер 250 125 125 
0406 90 69 00 
04 06 90 78 00 
04 06 90 86 00 
0406 90 87 00 
04 06 90 88 00 
04 06 90 93 00 
0406 90 23 00 

Гауда, ајдамер, трапист 50 25 25 

1502 00 10 00 Маснотии за индустриски цели 300 150 150 
16 01 00 Колбаси (трајни и полутрајни) и други про-

изводи 
1.500 750 750 

16 02 Други приготвени или конзервирани произ-
води 

500 250 250 

1604 13 Сардини, сардели, папалини 400 200 200 
1704 90 Бонбони 140 70 70 
1806 Чоколада и други прехранбени производи 

што содржат какао 
320 160 160 

1905 301 Слатки бисквити, вафли, обланди 330 165 165 
1905 90 00 00 Друго (солени бисквити) 150 75 75 
2009 Сок од друго овошје и зеленчук 600 300 300 
2103 30 90 00 Сенф 200 100 100 

1 Означените тарифни броеви ќе се променат од 01.01.2002 година со измената на номенклатурата на царин-
ската тарифа, за кои измени договорните страни постигнаа согласност меѓусебно да се информираат по дипло-
матски пат. 

1843. 
Врз основа на член 11 од Договорот за слободна 

трговија меѓу Република Македонија и Република Хр-
ватска ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 28/97) и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.12.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ 
ЗА 2002 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА 

СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

Член 1 
Со оваа одлука се уредуваат условите за увоз на 

стоки од Република Хрватска и се со потекло од таа 
земја, а кои ќе се увезуваат во Република Македонија 
во 2002 година. 

Член 2 
За стоките наведени во Прилог 1, што е составен 

дел на оваа одлука, не се плаќаат царински давачки и 
посебни давачки (прелевмани), во рамките на квотите 
утврдени со Прилогот 1. 

Член 3 
Количествата на стоки, во рамките на поединечна-

та квота од Прилогот 1, ги распределува Министерс-
твото за економија, на предлог на комисијата составе-
на од два претставника на Министерството за еконо-
мија и по еден претставник од: Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, Минис-
терството за надворешни работи и Министерството за 
финансии. 

Распределбата од ставот 1 на овој член ќе се врши два 
пати годишно (првото полугодие и второто полугодие). 

Член 4 
Комисијата од член 3 став 1 на оваа одлука ја води 

и ја свикува претседателот на комисијата, кој од редо-
вите на претставниците на Министерството за еконо-
мија, го именува министерот за економија. 

Комисијата донесува критериуми за оформување 
предлози за распределба на количествата на стоки во 
рамките на квотите од Прилогот 1. 

Член 5 
Министерството за економија го објавува обемот 

на квотите од Прилогот 1 во дневниот печат, по извес-
тување од хрватската страна за примена на Прилог 1 
кон Протокол 1 од Договорот за слободна трговија 
меѓу Р. Македонија и Р. Хрватска 

Член 6 
Барање за доделување на одредени количества на 

стоки во рамките на поединечната квота утврдена во 
Прилогот 1, може да поднесе правен субјект со седиш-
те во Република Македонија (во натамошниот текст: 
подносител). 

Барањето се поднесува во Министерството за еко-
номија најдоцна седмиот ден по објавувањето на Јав-
ниот повик. 
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Барањето од став 2 на овој член треба да ги содр-
жи следните податоци: 

- име на фирмата, матичен број и адреса на подно-
сителот и на корисникот на стоката, ако подносителот 
не е истовремено и корисник; 

- тарифна ознака за секоја (десет бројки); 
- наименување на стоката од номенклатура на ца-

ринската тарифа; 
- количина на стоката за која се поднесува барањето, 

искажана во единица мерка, наведена во Прилогот 1; 
- податоци за производите, односно продажните и 

магацинските капацитети; 
- податоци за увоз на стоката од истата тарифна 

ознака во 2001 година; 
- податоци за остварен извоз во Република Хрват-

ска во 2001 година. 
За доделување на одредена количина на стока во 

рамките на поединечната квота, Министерството за 
економија на подносителот му издава решение, во кое 
се утврдува и рокот во кој може подносителот да го 
увезе, а согласно со член 1 на оваа одлука. 

Член 7 
Царинската управа на Република Македонија ја сле-

ди реализацијата на увозот на стоки, согласно со донесе-
ните решенија од член 6, став 4 од оваа одлука и за тоа 
тримесечно го известува Министерството за економија. 

Член 8 
Царинскиот обврзник, кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен) царински третман при 
увозот на стоката од Прилогот 1, мора на царинскиот 
орган, покрај деталните документи, да му поднесе и 
докази за потеклото на стоката кој го издава земјата 
извозник, во согласност со Протоколот 2 за потекло 
на стоката од Договорот за слободна трговија меѓу 
Реп ублика Македонија и Република Хрватска. 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-7350/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ПРИЛОГ 1 
ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ З А УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2002 ГОДИНА 
(ПРИЛОГ 2 КОН ПР ОТОКОЛ 1) 

Т арифна оз-
нака 

(макед) 

Тарифна оз-
нака 

(хрват.) 
Наименување на стоката Квота за 2002 

година 

I полугодие 
01.01- 

30.06.2002 год. 
во тони 

II полугодие 
1.07- 

31.12.2002 
год. во тони 

1 2 3 4 5 6 
0207 12 0207.12 Месо од домашни кокошки неисече-

но, замрзнато 
700 350 350 

0207 14 0207.14 Месо од дом. кокошки парчиња, за-
мрзнато 

500 250 250 

0210 02.10 Месо и јастиви месни и др. кланич-
ни производи 

200 100 100 

0302 69 11 10 
Крап 
0302 69 19 00 

0302.691 Слатководни риби, свежи или раз-
ладени 

250 125 125 

Друго 
0401 20 11 00 
0401 20 91 00 

0401.20 Млеко и павлака со содржина на 
маснотија над 1% до 6% по маса 

600 300 300 

0401 30 11 00 
0401 30 31 00 
0401 30 91 00 

0401.301 Павлака со содржина на маснотија 
над 6% по маса 

100 50 50 

0402 21 0402.21 Млеко во прав 10 5 5 
0403 10 91 00 0403.101 Јогурт, ароматизиран или со дода-

дено овошје, јатчесто овошје или 
како, други 

150 75 75 

0403 90 0403.90 Маштеница и кисело млеко, кефир 
и др. ферментирано или закиселено 
млеко и павлака, друго 

300 150 150 

0405 10 0405.10 Путер 50 25 25 
0406 30 0406.30 Сирење топено 150 75 75 
0406 90 ос- 0406.90 Друго сирење, друго 150 75 75 
ве н следни-
те тариф. 
оз наки: 
04 06 90 50 10 
бело сирење 
овчо 
04 06 90 99 10 
бело сирење 
кравјо 
04 06 90 29 00 
кашкавал 
0701 90 0701.90 Компир, свеж или разладен, друг 2.500 1.250 1.250 
0813 2106 90 Овошни чаеви 20 10 10 
1509 1509 Маслиново масло 80 40 40 
16 02 16.02 Други приготвени или конзер. про-

из. од месо, од други кланички про-
изводи од крв 

1.000 500 500 

16 04 16.04 Приготвени или конзер. риби, ос-
вен тар. бр. 1604 30 00 00 - Кавијар 

1.620 810 810 
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1704 90 1704.90 Производи од шеќер, без какао, 
друго, бонбони 

300 150 150 

1806 18.06 Чоколада и др. прехран. производи 
што содр. какао 

550 275 275 

1901 10 00 00 1901.10 Производи за исхрана на деца 120 60 60 
1901 90 1901.90 Друго, екстрати на слад 160 80 80 
1905 301 1905.30 Слатки бисквити, вафли и обланди 600 300 300 
1905 90 1905.90 Други пекарски производи 110 55 55 
2005 70 2005 70 Маслинки 50 25 25 
2007 99 2007.99 Џемови, овошни желеа, мармала-

ди, овошни пиреа и овошни пасти 
добиени со варење, друго 

100 50 50 

2009 19 2009.19 Сок од портокал, друго 200 100 100 
2009 301 2009.30 Сок од други агруми 100 50 50 
2009 90 2009.90 Мешаници на сокови 300 150 150 
2102 10 31 00 2102.102 Квасец за мешање, др. 10 5 5 
21 01 30 2101.30 Цикорија и др. замени за кафе 100 50 50 
2103 30 90 00 2103.30 Приготвен синап (сенф) 40 20 20 
2103 90, ос-
вен 
2103 90 90 10 

2103.904 Друго, меш. мирудии 160 80 80 2103 90, ос-
вен 
2103 90 90 10 
21 04 10 2104.10 Супи и чорби 400 200 200 
2105 00 21.05 Сладолед и др. јастив мраз со дода-

ток или без додаток на какао 
1.000 500 500 

2106 2106.90 Прех. производи на др. место, нес-
пом или опфат. (храна за доенчиња 
и диететски производи) 

500 250 250 

2202 90 2202.90 Други безалкохолни пијалоци, дру-
го 

350 175 175 

2208 20 2208.201 
2208.909 

Алкохолни пијал. (вињак, коњак, 
армањак, бренди) 

800 400 400 

2209 00 22.09 Оцет и замена за оцет, добиени од 
оцетна киселина 

500 250 250 

2401 10 2401.10 Тутун, неоджилен 2.500 1.250 1.250 

1 означените тарифни броеви ќе се променат од 01.01.2002година со измената на номенклатурата на царинска-
та тарифа, за кои измени договорните страни постигнаа согласност меѓусебно да се информираа по дипломатски 
пат . 

1844. 
Врз основа на член 5 од Протоколот А на Догово-

рот за слободна трговија меѓу Република Македонија 
и Република Бугарија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 83/99) и член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУ-
ГАРИЈА КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИИ З А 

2002 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува увоз во Република 

Македонија на производи со потекло од Република 
Бугарија наведени во Прилог 1 што е составен дел на 
оваа одлука. 

Член 2 
Во рамките на тарифните квоти за секоја пооддел-

на стока ќе се применуваат ослободувањата, намале-
ните царински давачки или фиксно утврдената царин-
ска давачка, дадени во Прилог 1. 

Член 3 
Количествата на стоките во рамките на поодделни 

квоти од Прилогот 1 ги распределува Министерството 
за економија врз основа на принципот на користење: 
"прв дојден, прв услужен" ("first come, first served"). 

Принципот од став 1 на овој член увозниците во 
текот на денот можат да го користат со право на доби-
вање најмногу до 20% од утврдените квоти на одделни 
стоки во Прилогот 1. 

Доколку вкупната количина на стоката на основа 
на поднесените барања во текот на еден работен ден е 
поголема од количината на утврдената или неискорис-
тената царинска квота на барателите кои истовреме-
но поднеле барање им се распределува сразмерен дел 
на бараните количини. 

Член 4 
За спроведување на одредбите од член 3 на оваа 

одлука, Министерството за економија ќе донесе упат-
ство. 

Член 5 
Барање за доделување на одредени количества на 

стоки врз основа на член 3 од оваа одлука, може да 
поднесе правно лице со седиште во Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Подносител). 

Барањето се поднесува во Министерството за еко-
номија. 

Барањето од став 2 на овој член треба да ги содр-
жи следните податоци: 

- име на фирмата, матичен број и комплетна адре-
са на подносителот; 

- тарифна ознака на секоја стока (десет бројки); 
- наименување на стоката од номенклатура на ца-

ринската тарифа; 
- количина на стоката за која се поднесува барање-

то искажана во единица мерка наведена во Прилог 1; 
- ТИР Карнет или ЕЦД заведени во соодветен кон-

тролник кај царинската испостава и фактура за стока-
та што се увезува. 

За доделување на одредена количина на стока во 
рамките на поединечна квота Министерството за еко-
номија на подносителот му издава решение. 
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Член 6 
Министерството за економија ja следи реализаци-

јата на увозот на стоките согласно со донесените ре-
шенија од член 5 на оваа одлука. 

Член 7 
Увозникот што користи повластен царински трет-

ман од Прилогот 1, при увозот на стока, покрај бара-
ните документи, мора да поднесе и доказ за потеклото 
на стоката кој го издава земјата извозник - Република 
Бугарија, согласно Протокол Б за потекло на стоката 
од Договорот за слободна трговија меѓу Република 
Македонија и Република Бугарија. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 

да важи Упатството за административната постапка 
за користење на тарифни квоти ("Службен весник на 
РМ" бр. 85/99). 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 01.01.2002 годи-
на. 

Бр. 23-7354/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Увоз на производи во Република Македонија со потекло од 
Република Бугарија што се предмет на концесии 

ПРИЛОГ I 
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1845. 
Врз основа на член 11 од Договорот за слободна 

трговија меѓу Република Македонија и Република 
Турција ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 83/99) и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.12.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ 

ЗА 2002 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА 
СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се уредуваат условите за увоз на 

стоки од Република Турција и се со потекло од таа 
земја, а кои ќе се увезуваат во Република Македонија 
во 2002 година. 

Член 2 
За стоките наведени во Прилогот 1, кој е составен 

дел на оваа одлука, не се плаќаат царински давачки и 
посебни давачки (прелевмани), во рамките на квотите 
утврдени со Прилогот 1. 

Член 3 
Количествата на стоки во рамките на поединечна-

та квота од Прилогот 1 се утврдуваат годишно, а нив-
ната распределба ја врши Министерството за еконо-
мија, на предлог од комисијата составена од: двајца 
претставници на Министерството за економија и по 
еден претставник од Министерството за надворешни 
работи, Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство и Министерството за финансии. 

Распределбата од ставот 1 на овој член ќе се врши 
два пати годишно (прво полугодие и второ полуго-
дие). 

Член 4 
Комисијата од член 3 став 1 на оваа одлука ја води 

и ја свикува претседателот на комисијата, кој од редо-
вите на претставниците на Министерството за еконо-
мија, го именува министерот за економија. 

Комисијата донесува критериуми за оформување 
предлози за распределба на количествата на стоки во 
рамките на квотите од Прилогот 1. 

Член 5 
Министерството за економија објавува јавен повик 

за Прилог 1 од Одлуката, во дневниот печат, по извес-
тување од страна на Република Турција за примена на 
Анекс Б од Протокол 1 од Договорот. 

Член 6 
Барањето за доделување на одредени количества 

на стоки во рамките на поединечната квота утврдена 
во Прилогот 1, може да поднесе правен субјект со се-
диште во Република Македонија (во натамошниот 
текст: подносител). 

Барањето се поднесува во Министерството за еко-
номија најдоцна седмиот ден по објавувањето на Јав-
ниот повик. 

Барањето од став 2 на овој член треба да ги содр-
жи следните податоци: 

- име на фирмата, матичен број и адреса на подно-
сителот и на корисникот на стоката, ако подносителот 
не е истовремено и корисник; 

- тарифната ознака за секоја стока (десет бројки); 
- наименување на стоката од номенклатурата на 

царинската тарифа; 
- количина на стоката за која се поднесува барање-

то, искажана во единица мерка, наведена во Прилогот 
1; 

- податоци за производните, односно продажните и 
магацинските капацитети, податоци за увоз на стока 
од истата тарифна ознака во 2001 година; 

- податоци за остварен извоз во Република Турција 
во 2001 година. 

За доделеното количество на стока во рамките на 
поединечната квота, Министерството за економија на 
подносителот му издава решение со кое се утврдува и 
рокот во кој подносителот, може да го увезе ова коли-
чество на стока. 

Член 7 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот, односно извозот на 
стоки, согласно со донесените решенија од член 6, 
став 4 од оваа одлука и за тоа тримесечно го известува 
Министерството за економија. 

Член 8 
Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен) царински третман при 
увозот на стоката од Прилогот 1 од оваа одлука, мора 
на царинскиот орган, покрај деталните документи, да 
му поднесе и доказ за потеклото на стоката кој го из-
дава земјата извозник, во согласност со Протоколот 2 
за потекло на стоката од Договорот за слободна трго-
вија. 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-7353/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ПРИЛОГ 1 

ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2002 ГОДИНА 

(Анекс А од Протокол 1 од Договорот) 

Тарифен 
ознака 

Наименување на стоката Квоти за 
2002 годи-

I полугодие 
01.01-30.06.2002 

II полугодие 
01.07-30.06.2002 

Царинска 
стапка 

(макед.) на год. во тони год. во тони 
0207 Живинско месо 3000 т. 1.500 т. 1.500 т. 0% 
0713 40 00 90 Леќа, друга 500 т. 250 т. 250 т. 0% 
0802 22 00 00 Лупени лешници 250 т. 125 т. 125 т. 0% 
0805 10 
08 05 20 
0805 301 

08 05 40 00 00 

Портокали, мандарини, ли-
мони, греип фрут и останато 
цитрон овошје 

8.000 т. 4.000 т. 4.000 т. 0% 

0805 90 00 00 
0806 20 Суво грозје 250 т. 125 т. 125 т. 0% 
1509 10 90 00 Маслиново масло, друго 100 т. 50 т. 50 т. 0% 
1604 14 
160420 70 00 

Конзервирана риба, туна 350 т. 175 т. 175 т. 0% 

2005 70 Маслинки 700 т. 350 т. 350 т. 0% 
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2008 Овошје, јатчесто овошје и 
други јастиви делови на рас-
тенија, поинаку приготвени 
или конзервирани со додава-
ње или без додавање на ше-
ќер или други средства за 
засладување или алкохол на 
друго место неспомнати или 
опфатени 

200 т. 100 т. 100 т. 0% 

2203 00 Пиво 300 т. 150 т. 150 т. 50% по-
малку 

2905 43 00 00 Манитол неограни-
чено 

неограничено неограничено 0% 

2905 44 Сорбитол неограни-
чено 

неограничено неограничено 0% 

3505 Декстрини и др. модифику-
вани скробови, лепила врз 
база на скробови 

неограни-
чено 

неограничено неограничено 0% 

3809 Средства за доработка, но-
сачи на бои кои служат за 
забрзување на бојосувањето 
или за фиксирање на мате-
риите за бојосување и други 
производи и препарати 

неограни-
чено 

неограничено неограничено 0% 

5201 00 Памук, невлачен или нечеш-
лан 

неограни-
чено 

неограничено неограничено 0% 

5301 Лен, суров или преработу-
ван но непреден, колчишта 
и отпадоци од лен (вклучу-
вајќи и отпадоци од предиво 
и скубени текстилни мате-р и ј . ) 

неограни-
чено 

неограничено неограничено 0% 

5302 Коноп (Cannabis sativa L) су-
ров или преработуван но не 
преден, колчишта и отпадо-
ци од коноп (вклучувајќи и 
отпадоци од предиво и ску-
бен текстилен материјал 

неограни-
чено 

неограничено неограничено 0% 

1 означените тарифни броеви ќе се променат од 01.01.2002 година со измената на номенклатурата на царинската 
тар ифа, за кои измени договорните страни постигнаа согласност меѓусебно да се известуваат по дипломатски пат 

1846. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.12.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И 
ДИСТРИБУЦИЈАТА НА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ 

НА ОТПАДНИ ВОДИ 

1. Јавните претпријатија и другите правни лица 
кои вршат услуги во производството и дистрибуцијата 
на вода и одведување на отпадни води, цените на вода-
та за пиење и надоместот за одведување на отпадни 
води, формирани и применети согласно постојните 
прописи, може да ги зголемат и тоа: 

-ЈП "Исар" од Штип до 30% 
- ЈП "Дервен" од Велес до 20% 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 01.02.2002 го-
дина. 

Бр. 23-7287/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1847. 
Врз основа на член 34 и член 61 од Законот за те-

лекомуникации на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 22/2000), членот 
9 и 13 од Правилникот за висина на надоместокот за 
користење на радиофреквенции, член 17, став 1, точка 
2 од Законот за начинот и постапката на исплатување 
на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои 
гарант е Република Македонија, Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 25.12.2001 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ПО ПАТ НА 
ОБВРЗНИЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се овозможува трговските радио-

дифузни друштва надоместокот за користење на ради-
офреквенции кој се уплатува на сметката на Управата 
за телекомуникации да се уплатува и по пат на обврз-
ници на сметката на Управата за телекомуникации. 

Член 2 
Министерството за финансии се задолжува да и 

овозможи на Управата за телекомуникации отворање 
на жиро сметка за наплатување на надомест за ради-
офреквенции по пат на обврзници. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 23-7268/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1848. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ПЕСОК И ЧАКАЛ 
НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ "ВАРДАР-

ГРАДБА" Д.О.О.-СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТ КАЈ 
С. ТРУБАРЕВО, СКОПСКО 

1.На трговското друштво за производство, проек-
тирање и инженеринг "ВАРДАРГРАДБА" Д.О.О.-
Скопје, се дава концесија за вршење на детални гео-
лошки истражувања на минералната суровина-песок и 
чакал на локалитет кај с. Трубарево, скопско, на прос-
тор одреден со следните точки и координати: 

Точка Координата-X Координата-Y 
Т 1 4 648 457,00 7 542 000,00 
Т 2 4 647 892,00 7 543 463,00 
Т 3 4 648 356,00 7 543 620,00 
Т 4 4 648 932,00 7 542 000,00 

Површината на просторот од став 1 на точка 1 из-
несува Р=0,59 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минерални суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесија, согласно Одлуката за определување 
на критериуми за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и екс-
плоатација на минерални суровини ("Службен весник 
на Република Македонија' бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќање на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија по добиената согласност од Владата. 

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

Бр. 23-7236/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1849. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 25 
декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕН-

ТИ ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Со оваа одлука се определуваат царинските кон-

тингенти на одделни нафтени деривати кои може да се 
увезат без плаќање на царина пропишана со Царин-
ската тарифа и тоа: 

Наименување Тарифна оз-
нака 

Количина 

-Вејт-шпирит 2710 00 21 00 700 тони 
-Специјални бензини-друго 2710 00 25 00 200 тони 
-моторен бензин со содр-
жина на олово до 0,013 г/л 
со октански број до 95 2710 00 27 00 5.000 тони 
- Други лесни масла 2710 00 39 00 300 тони 
- Гориво за млазни мотори 2710 00 51 00 6.500 тони 
-Гасни масла за други на-
мени со содржина на сул-
фур по маса над 0,2%(ЕЛ) 2710 00 68 00 7.500 тони 
-масло за ложење со содр-
жина на сулфур по маса 
над 1% до 2% (Мазут) 2710 00 76 00 12.000 тони 
-масло за ложење со содр-
жина на сулфур по маса 
над 2% до 2,8* (Мазут) 2710 00 77 00 12.000 тони 
-друго-мешавина на пропан 
и бутан 2711 13 97 00 5.000 тони 

2. Нафтените деривати од точката 1 на оваа одлу-
ка ќе бидат внесени во царинското подрачје на Репуб-
лика Македонија заклучно со 31.03.2002 година 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва царинскиот контингент по барање на крајниот ко-
рисник. 

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

Бр. 23-7401/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1850. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 де-
кември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЦОУ "ДРАГА СТО-

ЈАНОВСКА" С. РАКОТИНЦИ-СКОПЈЕ 

1. Кире Горевски се разрешува од должноста член 
на Училишниот одбор на ЦОУ "Драга Стојановска" с. 
ракотинци, Скопје, а за член на овој училишен одбор 
се именува Сузана Спирковска, наставник во ОУ "Ки-
рил Пејчиновиќ" - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-56/11 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1851. 
Врз основа на член 100, став 2 а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 декември 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА -
СТРУГА 

1. За член на Управниот одбор на Струшките вече-
ри на поезијата - Струга се именува Славе Димоски, 
поет и писател за деца, подрачен претставник на Ми-
нистерството за образование и наука - Охрид. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-7166/2 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1852. 
Врз основа на член 100, став 2 а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 декември 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОД-

НИОТ ТЕАТАР "ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ" 
-ПРИЛЕП 

1. Од должноста претседател и член на Управниот 
одбор на Народниот театар "Војдан Чернодрински" -
Прилеп се разрешуваат: 

а) претседателот - Благоја Спиркоски, 
б) членот - Стојан Дамчески. 
2. За претседател и член на Управниот одбор на 

Народниот театар "Војдан Чернодрински" - Прилеп 
се именуваат: 

а) за претседател 
- Петар Димоски, артист, 
б) за член 
- Најдо Тодоски, артист. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-7167/2 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1853. 
Врз основа на член 18 од Законот за трансформа-

ција на Заводот за платен промет ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 32/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ФИЗИЧКА ДЕЛБА И ПРО-
ЦЕНКА НА ИМОТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН 

ПРОМЕТ 

1. За претседател и членови на Комисијата за фи-
зичка делба и проценка на имотот на Заводот за пла-
тен промет (Централата и неговите организациони 
единици) се именуваат: 

а) за претседател 
- Борис Стојменоски, помошник на раководителот 

на Секторот за информирање во Министерството за 
финансии, 

б) за членови 
- Зоран Блажевски, соработник за утврдување на 

даночни обврски во Регионалната дирекција за јавни 
приходи во Скопје, 

- Игор Бошковски, раководител на Одделението 
за компјутерско-комуникациона поддршка на инфор-
мационен систем во Регионалната дирекција за јавни 
приходи во Скопје, 

- Васе Доневски, виш референт за утврдување на 
даночни обврски во Регионалната дирекција за јавни 
приходи во Скопје, 

- Станиша Ѓориќ, виши референт за работни односи 
во Одделението за финансиски и заеднички работи во 
Регионалната дирекција за јавни приходи во Скопје, 

- Славчо Јованоски, помошник на раководителот 
на Секторот за работи непосредно сврзани со минис-
терот за финансии - Одделение за странска помош и 
помошти кои генерираат компензациони фондови, 

- Слободан Николовски, советник во Секторот за 
работи непосредно сврзани со министерот за финан-
сии - Одделение за второстепена управна постапка од 
областа на даноците, 

- Душко Тасев, помошник на раководителот на 
Секторот за правни и административни работи во Ми-
нистерството за финансии. 

2. Комисијата има задача до 31 декември 2001 годи-
на да изврши проценка на целокупната опрема и друг 
имот на Заводот за платен промет (Централата и не-
говите организациони единици) и усогласување на 
сметководствената со фактичката состојба. 

3. Физичката делба на целокупниот имот на Заво-
дот за платен промет Комисијата е должна да ја извр-
ши најдоцна до 31 март 2002 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-7292/2 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1854. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јав-

но претпријатие Македонска радио телевизија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25 декември 2001 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО ЦЕНТАР 

ЗА ИНФОРМАЦИИ - СТРУГА 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
радиодифузно претпријатие на локално ниво Центар 
за информации - Струга се именува Елеонора Клен-
ковска, дипл.социолог. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-7391/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1855. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јав-

но претпријатие Македонска радио телевизија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25 декември 2001 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО РТВ БЕРОВО 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
радиодифузно претпријатие на локално ниво РТВ Бе-
рово се именува Коста Трајановски, дипл.маш.инже-
нер. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-7390/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1856. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јав-

но претпријатие Македонска радио телевизија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25 декември 2001 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 

НИВО РТВ-БЕРОВО 

1. Кирил Ковчегарски, се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Јавното радиоди-
фузно претпријатие на локално ниво РТВ Берово, на 
негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-7392/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1857. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јав-

но претпријатие Македонска радио телевизија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/97) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25 декември 2001 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 
НИВО ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈА - СТРУГА 

1. Науме Поповски, се разрешува од должноста вр-
шител на должноста директор на Јавното радиодифуз-
но претпријатие на локално ниво Центар за информа-
ции - Струга, на негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-7393/1 Претседател на Владата 
25 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 103 - Стр. 5435 

1858. 
Врз основа на член 61, став 1 од Законот за гра-

дежно земјиште ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 53/01), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.12.2001 година, донесе 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕ-
ТОДОЛОГИЈАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТРАНСФОР-

МАЦИЈА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Методологијата за определување на висината 

на надоместокот за трансформација на градежното 
земјите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 79/01), по членот 7 се додава нов член 7-а кој гласи: 

"Член 7-а 
При трансформацијата на градежно земјиште од 

член 60 став 2 на Законот за градежно земјиште, ко-
рисниците на кои земјиштето им е доделено, плаќаат 
надоместок зголемен за 50% од висината на надомес-
токот утврдена со оваа методологија." 

Член 2 
Табеларниот преглед кој е составен дел на Мето-

дологијата се менува во текст даден во прилог на оваа 
методологија. 

Член 3 
Започнатите постапки за спроведување на тран-

сформација на правото на користење на градежно 
земјиште во право на сопственост, односно право на 
долготраен закуп пред влегување во сила на оваа ме-
тодологија ќе се завршат согласно оваа методологија. 

Член 4 
Оваа методологија влегува во сила со денот на об-

јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 23-7159/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТРАН-
СФОРМАЦИЈА НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

ВО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
И ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП 

1. Утврдувањето на висината на надоместокот за 
трансформацијата на правото на користење на гра-
дежно земјиште сопственикот на РМ во право на сопс-
твеност се изразува во денарска вредност по м2. 

2. Утврдувањето на висината на надоместокот се 
врши според определените зони и подзони како што 
следува: 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 



Стр. 5436 - Бр. 103 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2001 

во денари 
Реонизација по Зони 

општини Централно 
подрачје 

Вон централно 
подрачје 

Приградски 
населби 

Подрачје на 
ново 

формирани 
општини 

Села 

1. Скопје 750 500 350 250 150 
2. Тетово 
3. Гостивар 
4. Битола 
5. Охрид 
6. Куманово 
7. Струга 
1. Струмица 400 350 250 175 100 
2. Кичево 
3. Прилеп 
4. Штип 
5. Дебар 
1. Гевгелија 300 2500 200 150 75 
2. Кавадарци 
3. кочани 
4. Велес 
1. Виница 200 150 75 50 25 
2. Крива 
П аланка 
3. Неготино 
4. Радовиш 
5. Ресен 
6. Свети 
Николе 
7. Берово 
8. М. Брод 
9. Валандово 
10 . Делчево 
11 . Д. Хисар 
12 . Кратово 
13 . Крушево 
14 . Пробиштип 

3. Висината на едногодишната закупнина при трансформацијата на градежното земјиште од право на корис-
тење во право на долготраен закуп изнесува 2% за едногодишна закупнина од пресметаниот вкупен надомест за 
трансформацијата на правото на користење на градежното земјиште во право на сопственост утврден во Мето-
дологијата за висината за надоместокот за трансформација. 

1859. 
Врз основа на член 15 од Законот за Централен 

регистар ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 50/2001), Владата, на предлог на Управниот од-
бор на Централниот регистар на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.12.2001 година, доне-
се 

Т А Р И Ф А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ОД ЦЕНТРАЛНИОТ 
РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Надоместоците за користење на услугите од Цен-

тралниот регистар на Република Македонија се напла-
ќаат според оваа тарифа: 

Тарифна 
ставка 

Вид на услугата Основа на 
пресметката 

1 2 3 

1 
Заложен регистар 

Конечен упис на прија-
вата 

2.000,00 ден. 

За привремен упис на 
пријавата (предбелеш-
ка) 
За продолжување на 
уписот 
За промени во уписот 
За издавање соодветни 
исправи 

Бришење на упис 
Регистар на права врз 

недвижности 
Издавање на информа-
ција на физичко лице 
Издавање на информа-
ција на правно лице 

Регистар на годишни 
сметки 

Давање на бонитет по 
чл. 22 од Закон за јав-
ни набавки 

2.000,00 ден. 

500,00 ден. 

2.000,00 ден. 
500,00 ден. До 
50 стр. 
Над 50 стр. 
10,00 ден. стр. 
500,00 ден. 

500,00 ден. 

1.000,00 ден. 

3.500,00 ден. 
Извештај 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Давање на препис на 
бонитет по чл. 22 од 
Закон за јавни набавки 
Давање на потврда на 
субјекти кои не ги ис-
полнуваат условите од 
Правилникот за содр-
жината на барањето за 
издавање уверение на 
квалитетот (цертифи-
кат) и образецот на кој 
се поднесува барањето 
Прием, издавање на 
потврда за поднесена 
годишна сметка, внесу-
вање во регистарот на 
годишни сметки и об-
работка на годишните 
сметки - мали субјекти 
Прием, издавање на 
потврда за поднесена 
годишна сметка, внесу-
вање во регистарот на 
годишни сметки и об-
работка на годишните 
сметки - средни и голе-
ми субјекти 
Давање фотокопие од 
Годишна сметка необ-
работена заверено 
Давање листинг од об-
работена Годишна 
сметка со листање на 
истата 
Давање на скратени 
годишни искази од го-
дишни сметки 
Давање на други опре-
делени податоци од го-
дишните сметки (голе-
мина, добивка и сл.) 
Давање на бонитет по 
чл. 22 од Закон за јав-
ни набавки на англи-
ски јазик 
Давање список - лис-
тинг на обврзници за 
Годишна сметка 

Регистар на правни 
лица 

Давање потврда на 
правно лице - тековна 
состојба 
Давање на податоци од 
регистар на правни ли-
ца на дискета - тековна 
состојба 
Давање потврда на пра-
вно лице - историјат 
Давање на податоци од 
регистар на правни ли-
ца на дискета - истори-ј а т 

Давање одредени пода-
тоци од регистар на 
правни лица 

1.000,00 ден. 
Извештај 
(препис) 
500,00 ден. -
Потврда 

1.200,00 ден. 

2.000,00 ден. 

500,00 ден. 
Заверка 

Извештај 
2.000,00 ден. 

Извештај 
500,00 ден. 

300,00 ден. 

5.000,00 ден. 

Ред - 50,00 
ден. 

Потврда 
500,00 ден. 

Потврда 
500,00 ден. 

Потврда 
1.000,00 ден. 
Потврда 
1.000,00 ден. 

Податок 
100,00 ден. 

Член 3 
Оваа тарифа ќе се применува наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-7101/1 
25 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

За дејствијата кои не се наброени во став 1 од овој 
член ќе се наплаќа паушален износ од 500,00 денари. 

Член 2 
Со денот на применувањето на оваа тарифа прес-

танува да се применува тарифата за висината на надо-
местокот на трошоците при користењето услуги од 
заложниот регистар ("Службен весник на РМ" бр. 
27/98. 

1860. 
Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот 

данок на доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 
3/94, 70/94, 21/96, 28/97, 8/2001, 50/2001 и 52/2001), ми-
нистерот за финансии, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА 
ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ 

ДАНОК НА ДОХОД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содр-

жината и начинот на пополнување на годишната да-
ночна пријава за утврдување на персоналниот данок 
на доход. 

Член 2 
Обврзникот на персоналниот данок на доход под-

несува годишна даночна пријава на образецот "ПДД-
ГДП", кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: податоци 
за обврзникот и за приемот на образецот, податоци за 
остварените приходи, податоци за подносителот на 
пријавата, општи напомени и упатство за пополнување. 

Член 3 
Во делот наменет за податоци за обврзникот се ис-

кажува: единствениот даночен број на обврзникот 
(матичниот број на обврзникот од личната карта), 
името и презимето, адреса на живеење и број на теле-
фон/телефакс, даночен период и рок за поднесување. 

Во горниот десен агол на образецот се искажува 
датум и број на приемот и овој дел го пополнува орга-
нот за јавни приходи. 

Член 4 
Во делот - Податоци за остварените приходи, во 

колона (1) се искажани сите видови приходи кои го 
претставуваат доходот што подлежи на оданочување, 
а кои обврзникот е должен да ги прикаже во годишна-
та даночна пријава, согласно со Законот за персонал-
ниот данок на доход (во понатамошниот текст: Зако-
нот). Во колона (2) се искажува бруто износот на се-
кој остварен приход, во колона (3) вкупниот износ на 
одбитоци кои го намалиле бруто приходот при прес-
метувањето на аконтациите на данокот (придонеси, 
признаени трошоци и други намалувања утврдени со 
Законот), а во колона (4) вкупниот износ на платени-
те аконтации на персоналниот данок на доход. 

Податоците за остварените приходи се искажуваат 
врз основа на издадени потврди, пресметки и други до-
кументи за пресметаниот и платен данок од исплату-
вачот, врз основа на решенија на органот за јавни при-
ходи, како и врз основа на деловните книги и друга 
евиденција на обврзникот. 

Член 5 
На реден број 1 - Плати, надоместоци и други до-

полнителни примања од работен однос, се искажуваат 
остварените плати, надоместоци и други дополнител-
ни примања од работен однос, за кои постои обврска 
за плаќање на данокот согласно со член 14-а, став 1, 
точки 1, 5, 6, 7 и 10 од Законот, без оглед дали се ис-
платени во пари или во некој друг облик. 

Член 6 
На реден број 2 - Пензии, се искажуваат примања-

та остварени како пензии, согласно со член 14, став 1, 
точка 2 од Законот. 
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Корисниците на пензии преку Фондот за пензиско 
и инвалидско осигурување пресметаниот данок од до-
ход го евидентираат како да е платен, согласно со од-
редбата од член 141-а од Законот. 

Член 7 
На реден број 3 - Примања на членови на органите 

на управување и на органите на надзор на трговските 
друштва, се искажуваат примањата утврдени согласно 
со одредбите од член 14-а, став 1, точка 3 од Законот. 
Примањата остварени како плати, надоместоци и дру-
ги дополнителни примања од работен однос на член 
на органот на управување или на органот на надзор на 
трговските друштва, се искажуваат на реден број 1. 

Член 8 
На реден број 4 - Примања на функционери, прате-

ници, советници и други носители на јавни функции, се 
искажуваат примањата утврдени согласно со одредбите 
од член 14-а, став 1, точка 4 од Законот. Примањата ос-
тварени како плати, надоместоци и други дополнителни 
примања од работен однос на носителот на јавна фун-
кција, посебно се искажуваат на реден број 1. 

Член 9 
На реден број 5 - Надоместоци за работа на судии 

поротници, вешти лица и стечајни управници, кои нема-
ат својство на вработени лица во соодветните институ-
ции, се искажуваат примањата на овие лица утврдени 
согласно со член 14-а, став 1, точка 8 од Законот. 

Член 10 
На реден број 6 - Надоместоци на членови на Ма-

кедонската академија на науките и уметностите, се ис-
кажуваат надоместоците на овие лица утврдени сог-
ласно со член 14-а, став 1, точка 9 од Законот. 

Член 11 
На реден број 7 - Примања по основ на договор за 

повремено вршење на услуги, се искажуваат сите при-
мања остварени од повремено или привремено врше-
ње на услуги на правни и физички лица, утврдени сог-
ласно со член 14-а, став 1, точка 11 од Законот. 

Член 12 
На реден број 8 - Катастарски приход, се искажува 

висината на катастарскиот приход утврдена според ре-
шението на органот за јавни приходи, врз основа на 
кое обврзникот плаќа аконтативен данок, согласно со 
одредбата на член 20 од Законот. 

Обврзникот кој пред почетокот на годината ќе се 
определи за оданочување според вистинскиот приход 
од земјоделство и шумарство, како и обврзникот чии 
приходи значително го надминуваат катастарскиот 
приход и кој утврдува нето приход од вршење на са-
мостојна земјоделска дејност, како вршител на самос-
тојна земјоделска дејност согласно со член 30-а од За-
конот, нето-приходот го искажува на реден број 9. 

Член 13 
На реден број 9 - Нето-приход остварен од вршење 

на самостојна дејност, во колона (2) се искажува нето-
приходот од вршење самостојна дејност утврден во да-
ночниот биланс, согласно со членовите од 30-а до 30-и 
од Законот, а во колона (3) како одбиток се искажува 
износот на даночното ослободување утврдено со чле-
нот 30-к од Законот, додека платените придонеси и 
другите јавни давачки кои влегле како трошок при 
утврдување на нето-приходот, не се искажуваат во 
овој дел. Во колона (4) се искажуваат сите платени 
аконтации на персоналниот данок. 

Во годишната даночна пријава за 2001 година на 
овој реден број, во колоната (4) обврзниците ги иска-
жуваат: уплатените аконтации на данок од плата на 
вршителот на дејноста, платените аконтации на пер-
сонален данок утврден со аконтативно решение и пла-
тените аконтации на данокот на добивка, за периодот 
од годината до кога плаќале данок и по оваа основа. 

Член 14 
На реден број 10 - Приходи од имот и имотни пра-

ва (закупнини), се искажуваат приходите остварени од 
издавање под закуп или подзакуп на земјиште, станбе-
ни и деловни простории, гаражи, простории за одмор 
и рекреација, опрема, превозни средства и други видо-
ви на имот за кои е утврдена обврска за плаќање на 
данокот согласно со член 32 од Законот. Како вкупен 
износ на одбитоци, во колона (3) се искажува износот 
на трошоците пресметани во висина од 40%, односно 
50% од бруто закупнината, согласно со членовите 34 и 
34-а од Законот. 

Член 15 
На реден број 11 - Приходи од авторски права и 

права од индустриска сопственост, се искажуваат при-
ходите остварени од авторски права и права од индус-
триска сопственост, утврдени согласно со член 38 од 
Законот, а како трошоци во колона (3) се искажуваат 
износите на нормираните трошоци пресметани во ви-
сина од 25% до 60% од бруто приходот, согласно со 
член 41 од Законот, или стварните трошоци кои об-
врзникот ги документирал при плаќањето на аконта-
тивниот данок. 

Член 16 
На реден број 12 - Дивиденди и други приходи ос-

тварени со учество во добивката кај правни и физички 
лица, се искажуваат бруто приходите остварени по 
оваа основа, а како одбиток, во колона (3) се искажу-
ва 50% од остварениот бруто износ што не подлежи 
на оданочување, согласно со одредбите на членот 49, 
став 1 од Законот. 

Член 17 
На реден број 13 - Приходи од камати за кои пос-

тои обврска за плаќање на данок, се искажуваат при-
ходите остварени од: каматите по заеми дадени на фи-
зички и правни лица и каматите по обврзници или 
други хартии од вредност, во износи што биле основа 
при аконтативното оданочување согласно со член 49 
од Законот. 

Член 18 
На реден број 14 - Остварени капитални добивки, 

се искажуваат капиталните добивки остварени во те-
кот на годината. Во колона (2) на овој реден број како 
бруто износ се искажува износот утврден како разли-
ка на бруто капиталните добивки и бруто капитални-
те загуби што обврзникот ги остварил. Во колона (3) 
како вкупни одбитоци се искажуваат олеснувањата во 
износи во кој се одобрени при аконтативното пресме-
тување на данокот на капиталните добивки, а во коло-
на (4) сите платени аконтации на данокот утврден сог-
ласно со аконтативните решенија на органот за јавни 
приходи. 

Капиталните добивки и капиталните загуби од 
хартии од вредност остварени до 1 јануари 2006 годи-
на, не се прикажуваат во даночната пријава. 

Член 19 
На реден број 15 - Искористено даночно ослободу-

вање при аконтативното оданочување, се искажува 
износот на лично ослободување, утврдено согласно со 
член 10, став 1, точка 3 и член 11 од Законот, во изно-
си во кои обврзникот ги искористил во текот на годи-
ната при утврдување на аконтативниот данок. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за формата, со-
држината и начинот на пополнување на годишната да-
ночна пријава на персоналниот данок на доход ("Сл. 
весник на РМ" бр. 5/98). 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 08-26517/1 Министер за финансии, 
26 декември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 
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1861. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за 

буџетите ("Службен весник на РМ" бр.79/93, 3/94, 
71/96, 93/2001 и 68/2001), министерот за финансии 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ 

Член 1 
Буџетот на Република Македонија, буџетите на 

единиците на локалната самоуправа, буџетите на 
фондовите, корисниците и единките корисници на 
средства од буџетите, ги расчленуваат синтетичките 
(троцифрени) конта од класа 4 - расходи, пропишани 
со Уредбата за контниот план и за билансите на 
буџетот на Република Македонија, за буџетите на 
единиците на локалната самоуправа и за буџетите на 
фондовите и со Уредбата за контниот план за 
корисниците и единките корисници на средства од 
буџетите и фондовите, на аналитички конта согласно 
на класификацијата на расходите, која е составен дел 
на овој правилник. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 2002 година. 

Бр. 12 - 25352 
25 декември 2001 година 

Скопје 

Министер, 
Никола Груевски, с.р. 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ НА 
СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА ОД 

КЛАСА 4 - РАСХОДИ 

КЛАСА 4: РАСХОДИ 

ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И 
40 НАДОМЕСТОЦИ 

401 Нето основни плати и наемнини 

4011 Нето основни плати 
401111 Основни плати -функционери 
401112 Основни плати - работници 
401113 Основни плати - работници во ДКП 

Основни плати - наставници во 
401114 странство 
401115 Работа на одредено време (замена) 
401116 Сезонски работници 
401117 Плата за прекувремена работа 
401118 Плата за време на празници 
401119 Плата за работа во ноќна смена 
401120 Плата за дежурства 
401121 Други додатоци на плата 

4012 Надоместоци 
401211 Надомест за академици 
401212 Надомест за пратеници 

Надомест за правосуден персонал -
401213 паушал 
401214 Надомест за летечки персонал 
401215 Други функционални надоместоци 

Надомест за превоз до и од работното 
401216 место 

401217 Надомест за храна 
401218 Надомест за годишен одмор 
401219 Надомест за теренски додаток 
401220 Надомест за одвоен живот 

Надомест за испратнина при 
401221 пензионирање 
401222 Надоместоци од Фондот за ПИО 
401223 Надоместоци од Фондот за здравство 

Надоместоци од Заводот за 
401224 вработување 
401225 Други надоместоци 

402 Придонеси од плати и персонален данок 
4021 Придонеси за ПИО 

402111 Основни придонеси за ПИО 
402112 Придонес за бенефициран стаж 
402113 Други придонеси за ПИО 

4022 Придонеси за Фондот за здравство 
402211 Основни придонеси за здравство 

Основен придонес за професионално 
402212 заболување 
402213 Други придонеси за Фондот за здравство 

4023 Придонеси за Заводот за вработување 
402311 Основни придонеси за вработување 
402312 Други придонеси за Фондот за здравство 

4024 Придонес за водоснабдување 
402411 Основен придонес за водоснабдување 

4025 Персонален данок од плата 
402511 Персонален данок од плата 
402512 Персонален данок од надоместоци 

42 СТОКИ И УСЛУГИ 

420 Патни и дневни расходи 

4201 Основни комуналии 
Патување во земјата - хранарина 

420111 (дневница) 
420112 Патување во земјата - патни расходи 
420113 Патување во земјата - сместување 
420114 Патување во земјата - споредни расходи 

Патување во странство - хранарина 
420121 (дневница) 
420122 Патување во странство - патни расходи 
420123 Патување во странство - сместување 

Патување во странство - споредни 
420124 расходи 

421 Комунални услуги 

4211 Основни комуналии 
421111 Електрична енергија 
421112 Водовод и канализација 
421113 Губретарина 
421114 Градска рента 
421115 Други комунални такси и услуги 
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422 

4221 

423 

Затоплување 

Затоплување 
422111 Централно греење 
422112 Дрва 
422113 Јаглен 
422114 Течни горива 
422115 Друго 

Комуникација и транспорт 

4245 

4231 

4232 

424 

4241 

4242 

4243 

4244 

Комуникација 
423111 Пошта 
423112 Телефон и телефакс 
423113 Државни врски 
423114 Курирски услуги 

Транспорт 
423211 Горива и масла 
423212 Гуми 
423213 Резервни делови 
423214 Регистрација на моторни возила 
423215 Закупнина за моторни возила 
423216 Расходи за транспорт на стоки 
423217 Други расходи за транспорт 

Материјали 

Административни материјали 
424111 Канцелариски материјали 
424112 Списанија, весници и други изданија 
424113 Ленти, касети и друго за АОП 
424114 Други административни материјали 
424115 Копирање, печатење и издавање 

Униформи, работни облеки, обувки и 
постелнина 

424211 Униформи 
424212 Работна облека 
424213 Обувки 
424214 Постелнина 

Храна 
424311 Прехранбени продукти 
424312 Пијалоци 
424313 Други прехранбени продукти 

Материјали за посебни намени 
424411 Материјали за градобијна заштита 
424412 Материјали за радиосондажни мерења 
424413 Материјали за противпожарна заштита 
424414 Материјали за одбрана 
424415 Материјали за Воена академија 
424416 Материјали за полиција 
424417 Други материјали за посебни намени 

4246 

4247 

424511 
424512 
424513 
424514 
424515 
424516 

424611 
424612 
424613 

424711 

424712 
424713 

425 

4251 

4252 

425111 

425112 

425113 

425114 

425115 
425116 

425211 

425212 
425213 
425214 
425215 
425216 

425217 
425218 

425219 

4253 
425311 
425312 
425313 
425314 
425315 

426 

4261 
426111 

426112 

Медицински лекови 
Лекови 
Вакцини 
Стоматолошки материјали 
Ортопедски направи и помагала 
Санитетски материјал 
Други медицински материјали 
Образовни материјали 
Книги и учебници 
Наставно-образовни помагала 
Други образовни материјали 
Други материјали 
Средства за одржување на хигиена 
Ситен инвентар, алат и други 
материјали за поправка 

Други материјали 

Тековно одржување 

Поправка и одржување на возила 
Поправка и сервисирање на леки коли 
Поправка и сервисирање на товарни 
возила 
Поправка и сервисирањена авиони и 
хелихоптери 
Поправка и сервисирање на пловни 
објекти 
Поправка и сервисирање на специјални 
возила 
Поправки на други возила 
Услуги за одржување на објекти 
Услуги за чистење Услуги за одржување на зелени 
површини 
Услуги за обезбедување на објекти 
Поправка на мебел 
Сервисирање на опрема 
Одржување на градежни објекти 
Дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација 
Други услуги за одржување 
Одржување на софтверска и хардверска 
опрема 
Услуги за поправка и одржување на 
инфраструктурни објекти (автопати и 
патишта, мостови) 
Автопати и патишта 
Мостови 
Аеродроми 
Друга инфраструктура 
Други услуги за поправка и одржување 

Договорни услуги 

Здравствени услуги 
Примарна здравствена заштита 
Специјалистичко-консултативна 
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426113 Болнички услуги 
426114 Ортопедски справи и помагала 
426115 Здравствени услуги во странство 
426116 Други здравствени услуги 

4262 Закупнини 
426211 Канцелариски простор 
426212 Магацински простор 
426213 Друг тип на простор 
426214 Канцелариска опрема 
426215 Земјоделска опрема 
426216 Друга опрема 

4263 Земјоделски услуги 
426311 Подобрување на земјоделските услуги 
426312 Ветеринарни услуги 

Награди за уништување на штетен 
426313 дивеч 
426314 Расходи за фитопатолошка анализа 
426315 Други земјоделски договорни услуги 

Услуги за заштита на водите, реките и 
426316 езерата 

Студии и проекти за заштита на 
426317 животната средина 

Услуги за метеоролошки и 
426318 хидрометеоролошки набљудувања 

Услуги за испитување на квалитетот на 
426319 водите и аерозагаденоста 

4264 Правни услуги 
426411 Судски преведувачи 
426412 Адвокати услуги 
426413 Судски вештачења 
426414 Други правни услуги 

4265 Образовни услуги 
426511 Семинари и конференции 
426512 Студиски патувања 

Обука и преквалификација на 
426513 вработени 
426514 Други образовни услуги 
426515 Трошоци за реформа на образованието 

4266 Финансиски услуги и осигурување 
426611 Провизија за платен промет 
426612 Банкарска провизија 

Осигурување на вработени ( несреќи, 
426613 живот) 
426614 Осигурување на недвижности и права 
426615 Осигурување на моторни возила 
426616 Други финансиски услуги 
426617 Осигурување на воздухоплови 

4267 Стручни услуги 
426711 Преведувачи 
426712 Независни консултанти и експерти 

Изработка на просторни и 
426713 урбанистички планови 
426714 Статистички истражувања 
426715 Истражување на архивска граѓа 
426716 Други стручни услуги 
426717 Научно истражувачки проекти 

4268 

427 

426718 Други договорни услуги 
Членарини 

426811 Членарини во меѓународни организации 
426812 Членарини во домашни организации 

Други оперативни расходи 

4271 Други оперативни расходи 
427111 Државни награди 
427112 Одликувања 
427113 Расходи за попис 
427114 Расходи за изборни активности 
427115 Плаќање по судски решенија 

Промотивно-информативни активности 
427116 во странство 
427117 Репрезентација 
427118 Расходи за рушење на објекти 
427119 Пренесени обврски од претходни години 
427120 Оперативни расходи на судовите 

Расходи за меѓународни спортски 
427121 натпревари 
427122 Други оперативни расходи 

Надоместоци на граганите во 
извршување на правата и должностите 

427123 во одбраната 

Надоместок за користење на средства и 
427124 добиток за потребите на одбраната 

Резерви 428 

4281 Резерви 
Постојана резерва (непредвидливи 

428111 расходи) 
428112 Тековна резерва (разновидни расходи) 

Постојана резерва(непредвидливи 
428113 расходи во одбраната) 

Тековна резерва(разновидни расходи во 
428114 одбраната 

ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ И 
44 СУБВЕНЦИИ 

441 Трансфери до други нивоа на власт 

Трансфери до единиците на локална 
4411 самоуправа и месни заедници 

Трансфери до единиците на локална 
441111 самоуправа 
441112 Трансфери до месни заедници 

4412 Трансфери до Заводот за вработување 
Трансфери по основ на структурни 

441211 реформи 
Трансфери по основ на Законот за 25-те 

441212 загубари 
Трансфери по основ на реформа на 

441213 јавната администрација 
Други трансфери до Заводот за 

441214 вработување 
4413 Трансфери до Фондот за здравство 
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Систематски прегледи на деца, ученици 
441311 и студенти 

Организирање и унапредување на 
441312 крводарителството 
441313 Превентивна здравствена заштита 

Задолжителна имунизација на 
441314 населението 

Испитување и сузбивање на 
441315 бруцелозата кај луѓето 

Превентивни мерки за спречување на 
441316 туберкулозата кај луѓето 
441317 Заштита на населението од СИДА 
441318 Здравствена заштита на мајки и деца 

Здравствена заштита на лица со 
душевни растројства и болести на 

441319 зависности 
Трансфери за лекување на болни кои не 

441320 се осигурани по ниту еден основ (член 17) 
441321 Здравствена заштита на странци 

Трансфери за болни кои се третираат со 
дијализа, за набавка на лекови за 
трансплантација, за набавка на 

441322 цитостатици, инсулин и хормони за раст 
Други трансфери до Фондот за 

441323 здравство 
4414 Трансфери до Фондот за ПИОМ 

Трансфери до Фондот за ПИОМ 
441411 утврдени со закон 
441412 Трансфери за заостанати пензии (8%) 

Трансфери за невработени 
евидентирани во Заводот за 

441413 вработување 
Трансфери до ПИОМ по основ на 

441414 структурни реформи 
Трансфери до ПИОМ по основ на 

441415 Законот за 25-те загубари 

Трансфери до ПИОМ по основ на 
441416 реформа на јавната администрација 
441420 Други трансфери до ПИОМ 

Трансфери за ученички и студентски 
4415 стандард 

441511 Ученички стандард 

441512 Студентски стандард 

442 Трансфери до непрофитни организации 

4421 Трансфери до непрофитни организации 
442111 Трансфери до хуманитарни организации 

Трансфери до организации за 
сместување на стари лица и 

442112 хендикепирани деца 
442113 Трансфери до здруженија на граѓани 
442114 Трансфери до спортски клубови 
442115 Трансфери до политички партии 
442116 Трансфери до МОК 
442117 Трансфери за технолошки развој 442118 Трансфери за техничка култура 

Трансфери до Комисијата за односи со 
442119 верските заедници 

442120 Други непрофитни организации 
Трансфери до домаќинства и физички 

443 лица 

4431 Исплати од Фондот за ПИОМ 
443111 Плаќања до пензионери од ПИОМ 
443112 Плаќања до инвалидите од ПИОМ 
443113 Други исплати од ПИОМ 

4432 Плаќања од Фондот за здравство 
443211 Надомест за боледување 
443212 Надомест за патни трошоци 
443213 Надомест за породилно отсуство 
443214 Други надоместоци за здравство 

4433 Исплати од Заводот за вработување 
443311 Надомест за невработените 

Надомест по основ на структурни 
443312 реформи 

Надомест по основ на Законот за 25-те 
443313 загубари 

Надомест по основ на реформа на 
443314 јавната администрација 
443315 Надомест за преквалификација 

Надомест за вработување на 
443316 хендикепирани лица 

Други исплати од Заводот за 
443317 вработување 
443318 Придонес за ПИО за невработените 

Придонес за ПИО по основ на 
443319 структурни реформи 

Придонес за ПИО по основ на Законот 
443320 за 25-те загубари 

Придонес за ПИО по основ на реформа 
443321 на Јавната администрација 
443322 Придонес за здравство за невработените 

Придонес за здравство по основ на 
443323 структурни реформи 

Придонес за здравство по основ на 
443324 Законот за 25-те загубари 

Придонес за здравство по основ на 
443325 реформа на Јавната администрација 

4434 Социјални трансфери 
443411 Детски додаток 
443412 Субвенции за стари особи 
443413 Субвенции до хендикепирани деца 

Плаќања за социјално загрозени 
443414 семејства 

Надоместоци за воените инвалиди и 
лицата прогонувани и затворани за 

443415 идеите и самобитноста на Македонија 

Надоместок за семејства чиј хранител е 
443416 на отслужување на воениот рок 
443417 Трансфери за неоправдано осудени лица 

Надомест за цивилни инвалиди од 
443418 војната 

Повратници од источноевропските 
443419 земји 
443420 Надоместоци за посмртнини 
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443421 Помош за бегалци 
443422 Помош за бегалци од други држави 
443423 Други социјални трансфери 

4435 Трансфери до ученици и студенти 
443511 Трансфери до студенти 
443512 Трансфери за студентски стандард 
443513 Трансфери до ученици 
443514 Трансфери за ученички стандард 

Трансфери за поддршка на млади 
443515 таленти 
443516 Други трансфери за ученици и студенти 

4436 Трансфери од областа на културата 
443611 Издавачка дејност 
443612 Библиотекарска дејност 
443613 Филмска дејност 
443614 Сценско-уметничка дејност 
443615 Заштита на споменици на културата 
443616 Ликовна и музејска дејност 
443617 Културно уметнички манифестации 

Други трансфери од областа на 
443618 културата 

4437 Други трансфери 
Трансфери до организациите за 

443711 цивилната заштита 
443712 Трансфери за национални резервати 

Трансфери до берзата за земјоделски 
443713 производи 

Трансфери до научно-истражувачките 
443714 институции 
443715 Мерки за намалување на сиромаштијата 
443716 Надомест за осудени лица 
443717 Други неспомнати трансфери 

Програма за здравствена заштита на 
443718 растенијата 

Програма за здравствена заштита на 
443719 животните 

4438 Трансфери по основ на субвенции 
443811 Јавни комунални претпријатија 
443812 Технолошки вишок и преквалификација 
443813 Издавачи на весници и списанија 

Трансфери до јавни гласила на локално 
443814 ниво 

Трансфери до Македонската 
443815 информативна агенција 

Трансфери за одделни радио емисии во 
443816 странство 
443817 Структурни промени 
443818 Поттикнување на нови вработувања 

Поддршка на мали и средни 
443819 претпријатија 
443820 Санација на банки 
443821 Девизни штедни влогови 
443822 Трансфери за туристичка пропаганда 
443823 Субвенции за други цени 
443824 Други трансфери по основ на субвенции 

444 

443825 Недефинирани мерки 

Трансфери во странство 

4441 Трансфери до меѓународни организации 
444111 Трансфери до меѓународни организации 

45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 

451 Камати по домашен долг 

Каматни плаќања до други нивоа на 
4511 државна власт 

Камати на краткорочни позајмици од 
451111 централниот буџет 

Каматни плаќања по домашни 
451112 обврзници и кредити 
451113 Камати по домашни обврзници 
451114 Камати по домашни кредити 

Камати по задоцнето рефундирање на 
451115 ДДВ 

452 Камати по надворешен долг 

Каматни плаќања кон мултилатерални 
4521 кредитори 

Каматни плаќања кон Меѓународен 
452111 монетарен фонд 
452112 Каматни плаќања кон Светска банка 
452113 Каматни плаќања кон Европска Унија 

Каматни плаќања кон други 
452114 мултилатерални кредитори 

Каматни плаќања кон билатерални 
4522 кредитори 

Каматни плаќања кон Париски клуб на 
452211 кредитори 

Каматни плаќања кон Лондонски клуб 
452212 на кредитори 

Каматни плаќања кон други 
452213 билатерални кредитори 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ 
46 СРЕДСТВА 

Купување на земјиште и нематеријални 
461 средства 

4611 Купување на земјиште 
461111 Купување на земјиште 
461112 Надомест за одземен имот 

4612 Купување на нематеријални средства 
Патенти, лиценци, права на 

461211 експлоатација и авторски права 
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462 Купување на градежни објекти 466111 Опрема за парно греење 
466112 Опрема за климатизација 

4621 Купување на градежни објекти 466113 Опрема за електрификација на села 
462111 Купување на станбени објекти 466114 Опрема за подземен катастар 
462112 Купување на деловни објекти 466115 Геодетска опрема 
462113 Купување на магацински простор 466116 Земјоделска механизација 
462114 Купување на објекти во образованието 466117 Градежна механизација 
462115 Купување на објекти во здравството 466118 Друга машинска опрема 
462116 Купување на други градежни објекти 

Купување на мебел и канцелариска 
463 опрема 

4631 Купување на мебел 
463111 Купување на канцелариски мебел 
463112 Купување на училишен мебел 
463113 Купување на мебел за здравството 
463114 Купување на друг мебел 

4632 Купување на опрема 
463211 Купување на канцелариска спрема 
463212 Купување на информатичка спрема 
463213 Купување на клима уреди 
463214 Купување на опрема за образованието 
463215 Купување на медицинска опрема 

Купување на лабораториска и научно-
463216 истражувачка опрема 
463217 Купување на кујнска опрема 
463218 Купување на друга опрема 

464 Купување на моторни возила 

4641 Купување на моторни возила 
464111 Купување на моторни возила 468 
464112 Купување на автомобили 
464113 Купување на камиони 4681 
464114 Купување на специјални возила 
464115 Купување на пловни објекти 
464116 Купување на други моторни возила 

Физибилити студии, подготовка на 
465 проекти и дизајн 

4651 Физибилити студија 
465111 Физибилити студии 

4652 Изработка на проекти 
465211 Изработка на проекти 

4653 Дизајн 
465311 Дизајн 

466 Машинска опрема 

4661 Машинска опрема 

467 Изградба, реновирање и унапредување 

4671 Изградба на објекти 
467111 Изградба на станбени објекти 
467112 Изградба на деловни објекти 
467113 Изградба на магацински објекти 
467114 Изградба на здравствени објекти 
467115 Изградба на образовни објекти 
467116 Изградба на објекти за детска заштита 
467117 Изградба на патишта 
467118 Изградба на мостови 
467119 Изградба на објекти во правосудството 
467120 Изградба на споменици 
467121 Изградба на други објекти 

4672 Унапредување 
Објекти во недоволно развиени единици 

467211 на локална самоуправа 
467212 Пошумување 

Изградба на пречистителни станици и 
467213 колектори 
467214 Изградба на депонии за отпад 
467215 Друго унапредување 

Основно и специјално одржување 

Реконструкција и реновирање 
468111 Реконструкција на градежни објекти 
468112 Реконструкција на опрема 

Реконструкција на патишта и патни 
468113 објекти 
468114 Реконструкција на улици 
468115 Други реконструкции и реновирања 

Други плаќања за основно и специјално 
одржување 
Други плаќања за основно и специјално 

468211 одржување 

Купување на стоковни резерви 

Купување на стоковни резерви 
469111 Купување на прехранбени производи 
469112 Купување на индустриски производи 

Купување на лекови и санитетски 
469113 материјали 

4682 

469 

4691 
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469114 Други стокови резерви 

47 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 

Капитални трансфери до владини 
471 институции 

Капитални трансфери до владини 
4711 институции 

471111 Геолошки истражувања 
471112 Ревитализација на села 
471113 Трансфери до Фондот за патишта 

Трансфери за инвестиции во 
471114 земјоделието 
471115 Трансфери до образовни институции 
471116 Трансфери до здравствени институции 

Трансфери за поттикнување на 
471117 инвестиции 

Други капитални трансфери до владини 
471118 институции 

Програма за заштита на Дојранското 
471119 езеро 

Капитални трансфери до други нивоа на 
472 власт 

Капитални трансфери до други нивоа на 
4721 власт 

Трансфери до недоволно развиените 
ЕЛС за поттикнување на развојот на 

472111 неразвиени подрачја 
472112 Трансфери до ЕЛС за водоснабдување 

Трансфери до ЕЛС за заштита на 
472113 животната средина 
472114 Други трансфери до ЕЛС 

Капитални трансфери на поединци и 
473 непрофитни организации 

Капитални трансфери на поединци и 
4731 непрофитни организации 

Капитални трансфери на поединци и 
473111 непрофитни организации 

474 Капитални трансфери во странство 

Заеми и учество во капиталот на 
4812 нефинансиски јавни претпријатија 

481211 Заеми на јавни и државни претпријатија 
481212 Учество во Македонски железници 

Учество во јавни комунални 
481213 претпријатија 

Учество во претпријатието за 
481214 гасификација 
481215 Учество во стечајни претпријатија 
481216 Учество во претпријатија загубари 
481217 Други заеми и учество во капитал 

4813 Заеми до финансиски институции 
481311 Депозит на буџетот во НБРМ 
481312 Депозити во странски банки 
481313 Наплатени гаранции 
481314 Позајмици од буџетот 

482 Странски заеми и учество во капитал 

4821 Странски заеми и учество во капитал 
482111 Давање на заеми во странство 

Учество во капиталот во странски 
482112 банки 

49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА 

491 Отплата на главница по домашен долг 

Отплата на главница по домашен 
4911 долгорочен долг 

491111 Отплата на главница по обврзници 
Отплата на главница по долгорочни 

491112 кредити 
Отплата на главница по домашен 

4912 краткорочен долг 
491211 Краткорочни хартии од вредност 

Отплата на главница по краткорочни 
491212 кредити 

Отплата на главница по надворешен 
492 долг 

4741 Капитални трансфери во странство 
474111 Капитални трансфери во странство 

ЗАЕМИ 

48 ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО КАПИТАЛ 

481 Домашни заеми и учество во капитал 

4811 Заеми до други нивоа на државна власт 

Заеми на владини институции на 
481111 единиците на локалната самоуправа 

Отплата на главница по надворешен 
4921 краткорочен долг 

Обврзници емитувани на меѓународен 
492111 пазар 

Отплата на главница по долгорочни 
492112 кредити од ММФ 

Отплата на главница по долгорочни 
492113 кредити од Светска банка 

Отплата на главница по долгорочни 
492114 кредити од Европска унија 

Отплата на главница по надворешен 
4922 краткорочен долг 

Отплата на главница по надворешен 
492211 краткорочен долг 
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1862. 

Врз основа на член 8, став 2 од Законот за платниот промет ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/2001 и 50/2001), министерот за финансии 
донесе 

УПАТСТВО 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМАТА 

И СОДРЖИНАТА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 

1. Во Упатството за формата и содржината на платните инструменти за 
вршење на платниот промет во земјата ( "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 43/01), во делот 2, во точката 8. во потточка 8.7 "Елементи на 
инструментот НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ (образец ПП 50)", содржината на 
елементот "13. уплатна сметка", се менува и гласи: 

"13. Елементот уплатна сметка (за уплата на приходи за јавни потреби) е 
нумерички податок кој го претставува бројот на уплатната сметка за 
евидентирање на приливите на средства по основ на даноци, царини и други 
приходи на Буџетот на Република Македонија и придонеси на Фондовите, 
согласно со Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните 
приходи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/2001 год.), каде 
што: 

-во првите три полиња се внесува податок од три нумерички знака кој ја 
претставува уплатната сметка и секогаш во првите две полиња се внесуваат 
нумеричките знаци 8 и 4 (доколку не се претходно отпечатени на налогот). 

-во вторите три полиња се внесува податок од три нумерички знака кој 
претставува статистичка ознака на општината и 

• • 

-во третата група од пет полиња се внесува податок од пет нумерички знака 
кој го определува типот на јавниот приход кој се уплаќа." 

Називот и содржината на елементот "14. Други плаќања-потсметка ", се 
менува и гласи: 
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"14. Елементот сметка на буџетски корисник-единка корисник е нумерички 
податок кој се однесува на сметките на корисниците и единките корисници на 
средства од Буџетот на Република Македонија во Главната книга на Трезорот, во 
чија корист се вршат сите уплати за извршени услуги од нивна страна 
(надоместоци, такси, партиципации, школарини, уплати за детски градинки и 
сл.), како и приходи кои ги остваруваат по основ на донации и кредити. При овие 
уплати во определените групи од првите десет полиња, вторите три полиња и 
последните две полиња се внесуваат нумерички податоци и тоа: 

-во првите десет полиња се внесува податок од десет нумерички знака кој се 
однесува на бројот на организационата класификација (Раздел) и регистарскиот 
број на буџетскиот корисник (РКБ). 

-во вторите три полиња се внесува нумерички податок кој го идентификува 
типот на сметката на буџетскиот корисник (на пр. 787, 785 ,786 или 788) и 

-во последните две полиња се внесува податок од два нумерички знака, од 
кои првиот го определува редниот број на сметката во рамки на сметките од ист 
тип на соодветниот буџетски корисник, а вториот е контролен број. 

Налогодавачот - уплатувачот ќе ги добие наведените информации од 
буџетскиот корисник." 

Називот и содржината на елементот "15. приходна ш и ф р а " , се менува и 
гласи: 

"15. Елементот приходна ш и ф р а и програма, е нумерички податок сочинет 
од осум нумерички знака. Доколку во првото поле нумеричкиот знак не е 
претходно отпечатен, секогаш задолжително се внесува нумеричкиот знак 7. 
Првите шест нумерички знака, кои ја претставуваат п р е о д н а т а шифра, се 
пополнуваат согласно со шифрите наведени во Правилникот за класификација 
на приходите ("Службен весник на Република Македонија" бр.100/2001 год.). 
Елементот приходна шифра не се пополнува доколку се работи за уплата на 
царини. 

Во случај на погрешно, односно повеќе уплатени средства од сметка на 
буџетски корисник на сметка на друг субјект, повратот на средствата на сметката 
на буџетскиот корисник се врши со впишување на соодветно расходно конто, 
согласно со Правилникот за класификација на расходите, во полето предвидено 
за приходна шифра. 

Наредните два нумерички знака ја претставуваат програмата на буџетскиот 
корисник и се пополнуваат согласно програмите на буџетските корисници 
предвидени со Буџетот на Република Македонија за соодветната година, и тоа 
доколку се работи за уплата во полза на сметка на буџетски корисник. 
Налогодавачот - уплатувачот ќе го добие податокот за програмата од 
буџетскиот корисник. Полето за програма не се пополнува доколку се работи за 
уплата во полза на наменски сметки од типот 789, 679 и сл." 
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Во елементот 20 "место за автоматска обработка на податоци" во талонот, 
точката 7 " други плаќања -потсметка" се менува и гласи: "сметка на буџетски 
корисник-единка корисник" и точката 8 " приходна шифра" се менува и гласи: " 
приходна шифра и програма". 

Во одделот Користење на инструментот Налог за плаќање на јавни 
приходи (образец ПП 50) ставот 2 се менува и гласи: " Делот на налогот кој е со 
потемна позадина од транспарентната боја на налогот се однесува на уплатните 
сметки за даноци, придонеси и други јавни приходи, на сметките на буџетските 
корисници и на пригодните шифри за даночни и неданочни јавни приходи", а 
ставот 3 се брише. 

2. Во делот IV. ВПИШУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО ПЛАТНИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ, точка 19, потточка 19.5 Платен инструмент (ПП50)- Налог за 
јавни приходи, во содржината Поле 6: "Приходиа шифра (должина 6 карактери)" 
се менува и гласи: "Приходна шифра и програма (должина 6 + 2 карактери)". 

% 

Во точка 21. Автоматската обработка на податоци кај платните инструменти: 
Чек (образец ПП20), Бариран чек (образец ПП21) и Чек по тековна сметка на 
граѓани (образец ПП22)зборовите "ќе ја извршат носителите-банки според 
сопствената технологија (оптичко ч и т а њ е ) с е бришат. 

По точката 21 се додаваат 2 нови точки 21.а и 21.6 кои гласат: 

21.а. Платни инструменти: ПП20-Чек и ПП21-Вариран чек 

Запис за автоматска обработка на податоци: 

»20<00123456789<200401000123479<0005000000<96800000S<l5h 

Содржина: 

Поле 1 
Поле 2 
Поле 3 

Поле 4 
Поле 5 
Поле 6 

Ознака за тип на платен инструмент; 
Сериски број: должина 11 карактери, 
Број на сметка : должина 15 карактери, со 
водечки нули во делот на индивидуална партија, 
Износ: должина 10 карактери 
Шифра на трасат: должина 9 карактери 
Текст : должина 2 карактери 

(должина 28 X 5мм.) 

(должина 39 X 5мм.) 
(должина 25 X 5мм.) 
(должина 20,5Х5мм) 
(должина 5 X 5мм.) 
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21.6. Платен инструмент: ПП22-Чек по тековна сметка на граѓани 

Запис за автоматска обработка на податоци: 

»20<00123456789<200401000123479<0005000000<96800000S<15h 

Содржина; 

Поле 1: 
Поле 2: 
Поле 3; 

Поле 4: 
Поле 5: 
Поле 6: 

Ознака за тип на платен инструмент; 
Сериски број: должина 14 карактери, 
Број на сметка тековна сметка: должина 
11 карактери, 
Износ: должина 11 карактери 
Шифра на трасат: должина 9 карактери 
Текст: должина 2 карактери 

(должина 34 Х5мм.) 

(должина 26 X 5мм.) 
(должина 28 X 5мм.) 
(должина 20,5Х5мм) 
(должина 5Х5мм.) 

3. Во ПРИЛОГ: ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ - ОБРАСЦИ (10), образците 

4.7. Налог за плаќање на јавни приходи (образец ПП 50) 

4.8. Чек (образец ПП20\ 

4.9. Бариранчек {образец ПП 21) и 

4.10. Чек по тековна сметка на граѓани (образец ПП 22) се менуваат 
и изгледаат: 
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ЧЕК (образец ПП20) 

БАРИРАН ЧЕК ( образец ПП21) 

ЧЕК ПО ТЕКОВНА СМЕТКА НА 
ГРАЃАНИ (образец ПП22) 
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4. Делот „ШИФРИ НА ПЛАЌАЊЕ КАЈ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ,, 
се менува и гласи: 

Шифрата на плаќање која се впишува на инструментот е нумеричка ознака која соодветствува 
на описот наведен во целта на дознаката и се избира од следниот преглед и објаснение: 

шифра 
на 

плаќање Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена 

1 Исплата на лични примања и други исплати од благајна, како и исплати со 
безготовински пренос на средства 

100 Исплата на нето плата во готово- се користи при исплата на нето плата и 
надомести, нето плата за полно работно време, скратено работно време, 
или за работа подол га од полно работно време ( во вид на аконтација и по 
пресметка на вкупна плата во готово). 

101 Исплата на нето плата со безготовински пренос на средства - се користи при 
исплата на нето плата и надомести, нето плата за полно работно време, 
скратено работно време, или за работа подолга од полно работно време 
( во вид на аконтација и по пресметка на вкупна плата со безготоеински 
пренос на средства), 

102 Исплата на нето плата за инвестиции во готово- се користи при исплата на 
нето плата и надомести, нето плата за полно работно време, скратено 
работно време, или за работа подолга од полно работно време (во вид на 
аконтација и по пресметка на вкупна плата за инвестиции во готово). 

103 Исплата на нето плата за инвестиции со безготовински пренос на средства- се 
користи при исплата на нето плата и надомести, нето плата за полно 
работно време, скратено работно време, или за работа подолга од полно 
(во вид на аконтација и по пресметка на вкупна плата за инвестиции со 
безготовински пренос на средства). 

110 Исплата на дивиденда во готово на акционери со обични акции- се користи 
за ознака при исплата во готово на нето добивка по основ на обични акции. 

1 1 1 Исплата на дивиденда во готово на акционери со приоритетни акции -
се користи за ознака при исплата на нето добивка во готово по основ на 
приоритетни акции. 

112 Исплата на дивиденда со безготовински пренос на средства на акционери со 
обични акции -се користи за ознака при исплата на нето добивка по основ на 
обични акции со безготовински пренос на средства. 

113 Исплата па дивиденда со безготовински пренос на средства на акционери со 
приоритетни акции- се користи за ознака при исплата на нето добивка на 
акционери со приоритетни акции со безготовински пренос на средства. 

120 Исплата на надомест во готово на член на Управен одбор - се користи за 
ознака при исплата во готово на надомест на член на Управен одбор. 

121 Исплата на надомест во готово на член на Надзорен одбор- се користи за 
ознака при исплата на надомест во готово на член на Надзорен одбор. 
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шифра 
на 

плаќање Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена 

122 Исплата на надомест во готово на член на други одбори и комисии- се користи 
за ознака при исплата на надомест во готово на член на други одбори и комисии. 

123 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на Управен 
одбор - се користи за ознака при исплата на надомест на член на Управен 
одбор со безготовински пренос на средства. 

124 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на Надзорен 
одбор - се користи за ознака при исплата на надомест на член на Надзорен 
одбор со безготовински пренос на средства. 

125 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на други 
одбори и комисии- се користи за ознака при исплата на надомест на член на 
други одбори и комисии. 

130 Исплата на заработувачка во готово, остварена преку студентска или 
младинска задруга - се користи за ознака при исплата на надомест во готово 
остварена од работа преку студентска или младионска задруга 

131 Исплата на заработувачка со безготовински пренос на средства остварена 
преку студентска или младинска задруга- се користи за ознака при исплата 
на надомест со безготовински пренос на средства за услуга остварена со работа 
преку студентска или младинска задруга. 

140 Исплата на пензии во готово -се користи за ознака при исплати во готово по 
основ на пензии. 

141 Исплата на пензии со безготовински пренос на средства - се користи за ознака 
по основ на исплата на пензии со безготовински пренос на средства. 

150 Исплата на топол оброк во готово - се користи за ознака при исплата на 
надомест во готово за хранарина на работници. 

151 Исплата на топол оброк со безготовински пренос на средства- се користи за 
ознака при исплата на надомест за хранарина на работници со безготовински 
пренос на средства 

160 Исплата на надомест во готово за превоз до и од работно место -се користи 
за ознака при исплата на трошоци во готово за превоз до и од работно место. 

161 Исплата на надомест со безготовински пренос на средства за превоз до и од 
работно место -се користи за ознака при исплата на трошоци со безготовински 
пренос на средства за превоз до и од работно место навработени. 

170 Исплата на надомест за регрес во готово -се користи за ознака при исплата 
во готово на регрес за годишен одмор на вработени. 

171 Исплата на надомест за регрес со безготовински пренос на средства- се користи 
за ознака при исплата на регрес за Годишен одмор на вработени со 
безготовински пренос на средства. 
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шифра 
на 

плаќање Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена 

180 Исплата на други лични примања во готово- се користи за исплата во готово на: 

181 - надомест за време на привремена спреченост за работа заради болест, 
несреќа предизвикана на работно место или професионално заболување; 

182 - надомест за време на породилно боледување; 
183 - други права по основ на здравствено осигурување; 
184 - социјална помош; 
185 - примања на инвалиди; 
186 - стипендии и кредити; 
187 - надомест за работа по договор за дело; 
188 - дневници и трошоци за службени патувања; 
189 - теренски додатоци за време на работа и престој на терен; 
190 - примања на времено невработени, а стекнале право на надомест; 
191 -отпремнина; 
192 - надомест на одвоен живот од семејство; 
193 - надомест во случај на смрт на член на семејство, повреда и боледување; 
194 - јубилејна награда; 
195 - надомест за користење сопствено возило; 

196 Други лични примања во готово - се користи за други неспоменати лични 
примања во готово. 

197 Исплата на други лични примања со безготовински пренос на средства за кои 
постојат услови-се користи за исплата лични примања со безготовински пренос за 
средства за: надомест за време на привремена спреченост за работа, заради 
болест, несреќа предизвикана на работно место или професионално 
заболување, социјална помош, примања на инвалиди, надомест за работа по 
договор за дело, надомест на одвоен живот од семејство и сл. 

Плаќање по основ на промет на производи, стоки, услуги, плаќање по основ на 
осигурување на средства, како и уплати по други основи на правни лица и 
граѓани 

200 Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните 
субјекти, освен по основ на инвестиции - се користи за плаќање помеѓу 
учесниците, правни субјекти заради измирување на обврски по должничко-
доверителен однос настанат при купопродажба на производи и стоки. 

210 Плаќање по основ на промет на производи и стока купена во малопродажба -
се користи за плаќања помеѓу учесниците заради измирување на обврските 
настанати по основ на купување стока во малопродајни објекти. 

211 Плаќање по основ на промет на производи и стока купена во големо продажба 
- се користи за плаќања помеѓу учесниците заради измирување на обврските 
настанати по основ на купување на стока во Големопродајни објекти 
(магацини, складишта и сл.). 

220 Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правните субјекти, освен по 
основ на инвестиции - се користи за плаќање помеѓу правните субјекти за 
извршена услуга, освен за услуга сврзана за инвестиции. 
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230 Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјекти 
по основ на инвестиции - се користи за плаќање помеѓу учесниците заради 
измирување на обврски по должничко-, доверителен однос настанат при 
купопродажба на стоки и производи сврзана за инвестиции. 

240 Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правните субјекти, по основ на 
инвестиции - се користи за плаќање помеѓу правните субјекти за извршена 
услуга сврзана за инвестиции. 

241 Плаќање на обврски пред прием на фактура- се користи за плаќање помеѓу 
правните субјекти за измирување обврски пред прием на фактура, а рокот на 
плаќање достасал. 

250 Аванси -се користи за означување на плаќања по договорен аванс 

260 Плаќање на правните субјекти по основ на осигурување на средства (платена 
премија) - се користи за плаќање на премија за осигурување и реосигурување. 

261 Плаќање на правните субјекти по основ на исплатена штета -се користи како 
ознака за плаќање на штети по надомест на осигурен ризик на правен субјект 

262 Други неспоменати плаќања на правни субјекти по горенеспоменати основи-
се користи како ознака за плаќање по други неспоменати основи. 

270 Уплата на средства на правни лица за основачки влог - се користи како ознака 
при уплата на основачки влог на правни лица. 

271 Уплата на средства за сопствен траен влог- се користи како ознака при уплата 
за зголемување на сопствениот траен влог. 

272 Уплата на средства за покривање на загуба- се користи како ознака при уплата 
на средства за покривање на загуба. 

280 Плаќања на /од граѓани по основ на промет на стоки- се користи по основ на 
плаќање на и од граѓани за набавка на стоки и матрјали 

281 Плаќања на /од граѓани по основ на промет на услуги - се користи по основ 
на извршени услуги на и од Граѓани. 

282 Плаќање на /од граѓани по основ на осигурување (платена премија) - се 
користи за ознака при плаќање на премија за осигурување и реосигурување 
на/од граѓани 

283 Плаќање (исплата) и надомести на штета на/од граѓани- се користи за плаќање 
по основ на надомест на штета за осигурен ризик на Граѓани. 

284 Уплата на средства на граѓани за основачки влог - се користи како ознака 
при уплата на средства на граѓани на име основачки влог. 

2'85 Уплата на средства на граѓанин за сопствен траен влог- се користи како ознака 
при уплата за зголемување на сопствениот траен влог. 
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Уплата на средства на граѓанин на тековна сметка- се користи како ознака 
при уплата на средства на граѓанин на тековна сметка. 

Уплата на средства на граѓани на штедна книшка- се користи како ознака 
при уплата на средства на штедна книшка. 

Уплата на средства на граѓани на сметка на правни лица за фиксни режиски 
трошоци- се користи како ознака при уплата на средства во полза на телеком, 
елекртостопанство, топлификација, водовод и др. заради измирување на обврски 
на граѓани за телефонски услуги, потрошена струја, греење, вода и др. 

Други плаќања на /од граѓани - се користи за други видови неспоменати 
плаќања од оваа Група плаќања на!од граѓани. 

Плаќања по судски решенија и други извршни налози- се користи како ознака 
при уплата на средства заради извршување на судско извршно решение или друг 
извршен налог. 

Наплата на чек, плаќања по меница, плаќање покриено со гаранција 

Наплата на чек , освен по основа на инвестиции - се користи за наплата 
на побарување од средства на трасантот, освен по основ на инвестиција 

Наплата на чек по основа на инвестиции - се користи за наплата на 
побарувања од средства на трасантот за инвестиција. 

Наплата на меница, освен по основ на инвестиции - се користи за наплата 
на средства, т.е. за пренос на средства од сметка на авалистот на сметка 
на авалистот (регресирање на авалистот), освен по основ на инвестиција 
на трасантот и за пренос на средства од сметка на трасантот на сметка 

Наплата на меница по основ на инвестиции - се користи за наплата на сред-
ства т.е. за пренос на средства од сметката на авалистот на сметка 
на трасантот и за пренос на средства од сметка на трасантот на сметка 
на авалистот (регресирање на авалист) по основ на инвестиции,. 

Наплата на гаранција освен по основ на инвестиции - се користи за наплата 
на побарување од средства на давателот на Гаранцијата и супергаранции 
(делумно, или целосно), како и за регресирање на давателот на Гаранција, 
освен по основ на инвестиции. 

Наплата на гаранција по основ на инвестиции - се користи за наплата 
на побарување од средства на давателот на Гаранцијата и суперГаранција 
(делумно или целосно), како и за регресирање на давателот на Гаранција 
по основ на инвестиции. 

Наплата на акцептен налог освен по основ на инвестиции- се користи за 
наплата на побарување од средства на давателот на акцептниот налог освен 
по основ на инвестиции издаден до 30.06.2001-ва година. 

Стр. 5458 - Бр. 103 
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Наплата на акцептен налог по основ на инвестиции- се користи за наплата 
на побарување од средства на давателот на акцептниот налог по основ на 
инвестиции, издаден до 30.06.2001-ва година. 

Плаќање со индосамент, пресметковно плаќање и плаќање по основ на 
кредит и депозит, како и враќање на кредити и депозити 

Плаќање со индосамент - се користи за ознака на плаќање со индосамент 

Плаќање со компензација - се користи за ознака на плаќање со компензација 

Плаќање со цесија - се користи за ознака на плаќање со цесија 

Плаќање со преземање на долг - се користи за ознака на плаќање при 
преземање на долг 

Плаќање со асигнација - се користи за ознака при плаќање со асигнација 

Плаќање (издвојување средства) во полза на сметка за Задолжителна резерва 
кај НБРМ- се користи за ознака при плаќање (издвојување) средства на сметка 
на ЗР кај НБРМ по Одлука за издвојување. 

Плаќање {издвојување средства) од штедилница во полза на сметка за 
Задолжителна резерва кај НБРМ - се користи за ознака при (издвојување) 
средства на сметка за ЗР кај НБРМ по Одлука за издвојување од штедилница. 

Плаќање средства (купување) на благајнички записи кај НБРМ во полза на 
банка - се користи за ознака при плаќање (купување) на благајнички 
записи кај НБРМ за банка. 

Плаќање средства (денарска противвредноста повраќај на девизи по 
извршена своп трансакција кај НБРМ- се користи за ознака при плаќање на 
денарски средства за повраќај на девизи од извршена свои трансакција. 

Плаќање средства (денарска противредност) за купување девизи од НБРМ 
- се користи за ознака при плаќање на денарски средства за купување девизи од 
НБРМ за банка. 

Повлекување средства од сметка на задолжителна резерва кај НБРМ за 
ликвидност на банка - се користи за ознака при повлекување средства од сметка 
на ЗР кај НБРМ за ликвидност на банка согласно пропис. 

Повлекување средства од сметка на задолжителна резерва кај НБРМ за 
ликвидност на штедилница - се користи за ознака при повлекување средства 
од сметка на ЗР кај НБРМ за ликвидност на штедилница согласно пропис. 

Плаќање средства (купување) благајнички записи кај НБРМ во полза на 
клиенти по комисионен договор- се користи за ознака при плаќање (купување) 
на благајнички записи кај НБРМ во полза на клиенти согласно комисионен договор. 

Плаќање (пренос на средства) од банка на основа одобрен кредит за ликвидност 
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на банка -се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност, ( 
(дирекно меѓубанкарско позајмица) 

449 Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност на банка 
со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност - се користи 
за ознака при одобрување на кредит за ликвидност на банка со посредство на 
Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 

450 Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од банка на 
штедилница -се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност 
( дирекно позајмица) 

451 Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од банка на 
штедилница, со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност 
-се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од банка на 
штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 

452 Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на 
банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност -се 
користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од штедилница на 
банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 

453 Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на 
штедилница, со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност 
-се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност со посредство 
на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 

454 Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на 
банка-се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од 
штедилница на банка (дирекно позајмица) 

455 Плаќање на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на 
штедилница-се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од 
штедилница на штедилница (дирекно позајмица). 

456 Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметка на една на сметка 
во друга банка- се користи за ознака при пренос на средства на исто правно 
лице од сметка на една на сметка во друга банка. 

457 Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од една или повеќе сметки 
на трансакциона сметка во рамки на иста банка - се користи за ознака при 
пренос на средства на исто правно од една или повеќе сметки на трансакциона 
сметка во иста банка. 

458 Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметки во повеќе банки на 
иницијално блокирана сметка - се користи за ознака при пренос на средства 
на исто правно од сметки во повеќе банки на иницијална блокирана сметка. 

459 Плаќање (пренос) на средства по други неспоменати основи - се користи за 
ознака при пренос на средства по други неспоменати основи. 
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Плаќање на средства на основа одобрен краткорочен денарски кредит на 
правно лице- се користи за ознака при одобрување на краткорочен денарски 
кредит на правно лице 

Плаќање на средства на основа одобрен инвестиционен денарски кредит на 
правно лице- се користи за ознака при одобрување на инвестиционен денарски 
кредит на правно лице 

Плаќање на средства на основа одобрен кредит од девизен квалитет -се 
користи за ознака при плаќање на одобрен кредит од девизен квалитет, 
на сметка на клиент. 

Плаќање на средства на основа одобрен рамков револвинг кредит-лимит -
се користи за ознака при плаќање на средства (дел или во полн износ) од 
рамковиот револвинг кредит-лимит. 

Плаќање на средства на основа одобрен станбен кредит на население - се 
користи за ознака при плаќање на средства на основа станбен кредит на 
граѓанин. 

Плаќање на средства на основа одобрен потрошувачки кредит на население -
се користи за ознака при плаќање на средства на основа одобрен 
потрошувачки кредит за потреби на население. 

Плаќање на средства на основа одобрен кредит на индивидуални земјоделски 
производители и сточари- се користи за ознака при плаќање на средства на 
основа кредит на индивидуални земјоделски и сточарски производители. 

Плаќање (пренос) на средства по други кредитни основи- се користи за ознака 
при плаќање на средства по други неспоменати кредитни основи. 

Плаќање на средства во депозит од банка на банка- се користи за ознака при 
плаќање (пренесување на средства) во депозит кај друга банка заради орочување. 

Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка 
на банка- се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на 
правно лице-клиент на сметка на банка 

Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на правно лице на сметка 
на банка- се користи за ознака при пренесување на средства од сметки на 
правно лице-клиент на сметка на банка 

Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка 
на друго правно лице- се користи за ознака при пренесување на средства 
од сметки на правно лице-клиент на сметка на друго правно лице-депозитар. 

Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на правно лице на сметка 
на друго правно лице- се користи за ознака при пренесување на средства 
од сметки на правно лице-клиент на сметка на друго правно лице-депозитар 
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475 Плаќање (пренос) на средства од сметка по видување на физичко лице на 
сметка на банка- се користи за ознака при пренесување на средства од сметки 
на физичко лице на сметка на банка по разни основи. 

476 Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на физичко лице на сметка 
на банка- се користи за ознака при пренесување на средства од орочен депозит 
на физичко лице-клиент на сметка на банка по разни основи. 

477 Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување или сметка на физичко 
лице на сметка на правно лице- се користи за ознака при пренесување на 
средства од сметки на физичко лице-клиент на сметка на правно лице. 

478 Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на физичко лице на сметка 
на правно лице- се користи за ознака при пренесување на средства 
од сметки на физичкоо лице-клиент на сметка на правно лице. 

479 Плаќање на средства (денарска противвредност) за откуп на средства од 
девизен квалитет преку девизен пазар - се користи за ознака при пренесување 
на средства (денарска противредност) од сметка на правно лице на сметка на 
банка за откуп на девизни средства 

480 Плаќање на средства на основа одобрен краткорочен денарски кредит од 
штедилница на физичко лице се користи за ознака при одобрување на 
краткорочен денарски кредит на физичко лице. 

481 Плаќање (пренос )на средства на основа одобрен краткорочен денарски 
кредит од штедилница на правно лице- се користи за ознака при одобрување 
на краткорочен денарски кредит на правно лице. 

482 Плаќање на средства во депозит од штедилница во банка- се користи за ознака 
при плаќање (пренесување на средства) во депозит кај банка заради орочување. 

483 Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка 
на штедилница -се користи за ознака при пренесување на средства од 
сметки на правно лице-клиент на сметка на банка 

484 Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување во штедилница на 
физичко лице во полза на сметка на правно лице- се користиза ознака при 
пренос на средства од ависта депозит на физичко лице на сметка на правно лице. 

485 Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит во штедилница на физичко 
лице на сметка на правно лице- се користиза ознака при пренос на средства од 
орочен депозит на сметка на правно лице. 

486 Плаќање (пренос) на средства од депозит на физичко лице на сметка 
на друго физичко лице- се користи за ознака при пренесување на средства 
од депозит на физичко лице на сметка на друго физичко лице-депозитар. 

487 Плаќање (пренос) на средства од депозит на физичко лице во штедилница на 
сметка во банка се користи за ознака при пренесување на средства од депозит во 
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штедилница на физичко лице на сметка во банка. 

Други плаќања (пренос на средства од депозит) на правни лица - се користи за 
ознака при други плаќања од средства во депозит на правни лица 

Други плаќања (пренос на средства од депозит) на физички лица - се користи за 
ознака при други плаќања од средства во депозит на физички лица 

Враќање (по користење) средства од сметката на задолжителна резерва кај 
НБРМ за ликвидност на банка- се користи за ознака при враќање на средства 
на сметка на ЗР кај НБРМ за ликвидност на банка 

Враќање (по користење средства) од сметка за Задолжителна резерва на 
штедилница кај НБРМ-се користи за ознака при враќање на средства на сметка 
за ЗР кај НБРМ за ликвидност на штедилница 

Враќање средства (од доспеани ) благајнички записи кај НБРМ во полза на 
клиенти (по комисионен договор)- се користи за ознака при враќање средства 
(од купени) благајнички записи кај НБРМ на клиенти согласно комисионен договор. 

Враќање (по користење) средства од банка на основа ломбарден кредит за 
ликвидност од НБРМ - се користи за ознака при враќање на средства од банка 
по користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ. 

Враќање (по користење) средства од штедилница на основа ломбарден кредит за 
ликвидност од НБРМ - се користи за ознака при враќање на средства од 
штедилница по користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ 

Враќање на средства (од банка ) на основа користен кредит за ликвидност од 
друга банка -се користи за ознака при враќање на користен кредит за 
ликвидност ( дирекно меѓубанкарско позајмица). 

Враќање на средства од банка на основа користен кредит за ликвидност од банка 
со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност - се користи 
за ознака при враќање на користен кредит за ликвидност од банка со 
посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 

Враќање на средства од банка на основа користен кредит за ликвидност од 
штедилница- се користи за ознака при враќање на користен кредит за 
ликвидност од банка од штедилница 

Враќање на средства (од банка) на основа користен кредит за ликвидност 
од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од 
вредност-се користи за ознака при враќање на кредит за ликвидност од банка 
на штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 

Враќање на средства (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност 
од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност-се 
користи за ознака при враќање на кредит за ликвидност од штедилница на банка 
со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 
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500 Враќање на средства (од штедилница) на основа одобрен кредит за ликвидност 
од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од 
вредност- се користи за ознака при одобрување на кредит за ликвидност од 
штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 

501 Враќање на средства од штедилница на основа користен кредит за ликвидност 
од банка- се користи за ознака при враќање на кредит за ликвидност од банка 

502 Враќање на средства од штедилница на основа користен кредит за ликвидност 
од штедилница - се користи ознака при враќање кредит од дирекно позајмица. 

510 Враќање на средства на основа користен краткорочен денарски кредит на 
правно лице- се користи за ознака при враќање користен краткорочен денарски 
кредит на правно лице 

511 Враќање на средства на основа користен инвестиционен денарски кредит на 
правно лице- се користи за ознака при враќање на користен денарски кредит 
за инвестиции од правно лице 

512 Враќање на средства на користен кредит од девизен квалитет -се користи 
за ознака при враќање на средства по користен кредит од девизен квалитет 

513 Враќање на средства на основа користен рашков револвинг кредит-лимит -
се користи за ознака при враќање на средства (дел или во полн износ) од 
рамковиот револвинг кредит-лимит. 

514 Враќање на средства на основа користен станбен кредит на население - се 
користи за ознака при враќање на средства на основа користен станбен 
кредит од граѓани. 

515 Враќање на средства на основа користен потрошувачки кредит од население -
се користи за ознака при плаќање на средства на основа користен 
потрошувачки кредит за потреби на население. 

516 Враќање на средства на основа користен кредит од индивидуални земјоделски 
производители и сточари- се користи за ознака при враќање на средства на 
основа користен кредит од индивидуални земјоделски и сточарски производители. 

517 Враќање (пренос на средства) по користени кредити од банки по други основи-
се користи за ознака при враќање на користени кредити по други кредитни основи 

520 Враќање на средства во депозит од банка на банка- се користи за враќање на 
средства на банка кои биле во депозит кај друга банка. 

521 Враќање средства во депозит по видување на правно лице кај банка на сметка 
на правното лице- се користи при враќање на средства во депозит по видување 
кај банка на сметка на правно лице 

522 Враќање средства во орочен депозит на правно лице (кај банка) на сметка на 
правното лице- се користи при враќање на средства во орочен депозит кај банка 

Стр. 5464 - Бр. 103 
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523 Враќаше на средства во депозит на физичко лице (кај банка) на сметка на 
физичко лице - се користи при враќање на средства во депозит по видување 
кај банка на сметка на физичко лице. 

524 Враќање на средства во орочен депозит на физичко лице (кај банка) на сметка 
на физичко лице се користи при враќање на средства во орочен депозит кај банка 
на сметка на физичко лице. 

525 Враќање на средства по други основи на правно лице на сметка во иста банка 
се користи при враќање на средства на правно лице по други основи на сметка во 
банка. 

526 Враќање на средства по други основи на правно лице на сметка во друга банка 
се користи при враќање на средства на правно лице по други основи на сметка во 
друга банка. 

527 Враќање на средства по други основи на сметка на физичко лице во иста банка-
се користи при враќање на средства на физичко лице по други основи на сметка во 
иста банка. 

528 Враќање на средства по други основи на сметка на физичко лице во друга банка-
се користи при враќање на средства на физичко лице по други основи на сметка во 
друга банка. 

529 Враќање на средства од физичко лице на штедилница по користен краткорочен 
денарски кредит- се користи за ознака при враќање на средства од физичко лице на 
штедилница по користен денарски кредит. 

530 Враќање на средства од правно лице на штедилница по користен краткорочен 
денарски кредит- се користи за ознака при враќање на средства од правно лице на 
штедилница по користен денарски кредит. 

531 Враќање на средства во депозит од штедилница во банка- се користи за ознака при 
враќање на средства во депозит од штедилница во банка. 

532 Враќање на средства во депозит на правно лице од штедилница- се користи за 
ознака при враќање на средства во депозит на правно лице од штедилница. 

533 Враќање на средства во депозит по видување на физичко лице од штедилница-се 
користи за ознака при враќање на средства во депозит по видување на физичко лице. 

534 Враќање на средства во орочен депозит на физичко лице од штедилница- се 
користи за ознака при враќање на средства во орочен депозит на физичко лице. 

535 Враќање на средства во депозит на физичко лице од банка во штедилница- се 
користи за ознака при враќање на средства во депозит на физичко лице од банка 
во штедилница. 

536 Враќања на средства во депозит по други основи- се користи за ознака при 
враќање на средства во депозит по други основи. 
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540 Плаќање по запрени обврски, уплати за солидарни или хуманитарни цели, 
донации и спонзорства 

541 Запрени членарини од нето плати - се користи за ознака при запирање на 
средства од плати за плаќање чланарина (нпр. синдикална чланарина и сл.) 

542 Запрени членарини од пензии- се користи за ознака при запирање на 
средства од пензии за плаќање чланарина. 

543 Запрени членарини од други лични примања - се користи за ознака при. 
запирање на средства од други примања за чланарина 

544 Запирања за обврска од нето плати на основа станбен кредит - се користи за 
ознака при запирање на средства од нето плата (административна 
забрана) на основа обврска по станбен кредит. 

545 Запирања за обврска од нето плати на основа потрошувачки кредит - се 
користи за ознака при запирање на средства од нето плата (забрана 
административна) на основа обврска по потрошувачки кредит. 

546 Запирања за обврска од нето плати на основа судско решение-се користи за 
ознака при запирање на средства од нето плата на основа судско решение 
(нпр. за алиментација или друг основ по судска одлука). 

547 Други запирања од нето плати - се користи за запирања по други основи 

550 Запирања за обврска од пензии на основа станбен кредит - се користи за 
ознака при запирање на средства од пензии (административна забрана) 
на основа обврска по станбен кредит. 

551 Запирања за обврска од пензии на основа потрошувачки кредит - се користи 
за ознака при запирање на средства од пензии (административна забрана) 
на основа обврска по потрошувачки кредит. 

552 Запирања за обврска од пензии на основа судско решение-се користи за 
ознака при запирање на средства од пензии на основа судско решение 
(нпр. за алиментација или друг основ по судска одлука). 

553 Други запирања од пензии • се користи за запирања од пензии по други основи 

554 Други запирања од други лични примања- се користи како ознака за запирања 
од лични примања остварени по разни основи. 

560 Уплати за солидарни и хуманитарни цели - се користи како ознака за уплати 
на основа солидарни и хуманитарни цели. 

561 Уплати за спонзорства- се користи како ознака за уплати за спонзорства 

562 Уплати за донации- се користи како ознака за уплати за донации. 

563 Уплати за други неспоменати цели 
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6 Камати и провизии 

600 Плаќање камата од банка на основа користен ломбарден кредит за ликвидност 
од НБРМ- се користи за ознака при плаќање камата на користен ломбарден 
кредит за ликвидност на банка и штедилница кај НБРМ. 

601 Плаќање камата од штедилница на основа користен ломбарден кредит за 
ликвидност од НБРМ- се користи .за ознака при плаќање камата на користен 
ломбарден кредит за ликвидност од штедилница кај НБРМ. 

610 Плаќање камата на банка на основа користен кредит за ликвидност од банка -се 
користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност, (од дирекно 
меѓубанкарско позајмица) 

611 Плаќање камата (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од банка 
со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност - се користи 
за ознака при плаќање камата по користен кредит за ликвидност од банка со 
посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 

612 Плаќање камата (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од штедилница 
- се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност од штедилница 
(дирекно позајмица штедилница -банка). 

613 Плаќање камата (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од 
штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност 
-се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност од банка на 
штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 

6 1 4 Плаќање камата (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност 
од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност-се 
користи за ознака при плаќање камата од штедилница по користен кредит за 
ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од 
вредност. 

615 Плаќање камата (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност 
од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од 
вредност- се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност од 
штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност. 

616 Плаќање камата (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност од банка 
- се користи за ознака при плаќање камата на кредит за ликвидност од банка 

6 1 7 Плаќање камата (од штедилница) на основа користен кредит за ликвидност од 
штедилница - се користи за ознака при плаќање камата од штедилница 
на основа користен кредит за ликвидност. 

620 Плаќање камата на основа користен краткорочен денарски кредит на правно 
лице- се користи за ознака при плаќање камата за користен краткорочен 
денарски кредит од правно лице 
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621 Плаќање камата на основа користен инвестиционен денарски кредит на 
правно лице- се користи за ознака при плаќање камата за користен 
инвестиционен денарски кредит од правно лице 

622 Плаќање камата на основа користен кредит од девизен квалитет (правно-лице) 
се користи за ознака при плаќање камата на користен кредит од девизен 
квалитет од клиент (правно лице) 

623 Плаќање камата на основа користен рамков револвинг кредит-лимит -
се користи за ознака при плаќање камата по користен кредит (дел или во 
полн износ) од рамковиот револвинг кредит -лимит. 

624 Плаќање камата на основа користен станбен кредит на население - се 
користи за ознака при плаќање камата на основа користен станбен кредит 
од население. 

625 Плаќање камата на основа користен потрошувачки кредит на население -
се користи за ознака при плаќање камата на основа користен потрошувачки 
кредит за потреби на население. 

626 Плаќање камата на основа користен кредит од индивидуални земјоделски 
производители и сточари- се користи за ознака при плаќање камата на 
основа користен кредит од индивидуални земјоделски и сточарски производители. 

627 Плаќање камата по други неспоменати кредитни основи - се користи за плаќање 
камата по други неспоменати основи создадени од кредитен однос. 

630 Плаќање камата на средства во депозит кај банка - се користи за ознака при 
плаќање камата на средства во депозит кај друга банка. 

631 Плаќање камата на средства во депозит по видување на правно лице кај банка 
- се користи за ознака при плаќање камата на средства во депозит по видување 
на правно лице-клиент во банка. 

632 Плаќање камата на средства (орочен депозит) на правно лице во банка - се 
користи за ознака при плаќање камата на средства во депозит (орочен) на 
правно пице-клиент во банка 

633 Плаќање камата на средства во депозит по видување (штедна книшка) на 
физичко лице - се користи за ознака при плаќање камата на средства во депозит 
по видување (штедна книшка) на физичко лице-клиент во банка 

634 Плаќање камата на средства во по видување (на сметка) на физичко лице - се 
користи за ознака при плаќање камата на средства по видување на сметка 
на физичко лице-клиент во банка. 

635 Плаќање камата на средства во (орочен депозит на штедна книшка) на физичко 
лице - се користи за ознака при плаќање камата на средства во орочен депозит 
на физичко лице-клиент во банка на штедна книшка 
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636 Плаќање камата на средства од сметка -платежна картичка) на физичко лице 
- се користи за ознака при плаќање камата на средства од сметка или 
во депозит по видување на платежна картичка на физичко лице-клиент во банка. 

637 Плаќаше камата на средства од тековна сметка на физичко лице - се користи 
за ознака при плаќање камата на средства од тековна сметка на физичко лице. 

638 Плаќаше камата на средства од сметка (или платежна компаниска картичка) 
на правно лице - се користи за ознака при плаќање камата на средства од 
сметка или во депозит по видување на платежна картичка на правно лице. 

640 Плаќаше казнена камата за користеше задолжителна резерва над дозволено 
ниво по одлука на НБРМ- се користи за ознака при плаќање казнена камата 
према НБРМ. 

650 Плаќаше казнена камата за ненавремено измирување на обврски по кредит на 
правно лице- се користи за ознака при плаќање казнена камата по ненавремено 
измирување на обврски по кредит на правно лице 

651 Плаќаше казнена камата за ненавремено измируваше на обврски по камата на 
правно лице- се користи за ознака при плаќање казнена камата по ненавремено 
измирување на обврски по камата на правно лице 

652 Плаќаше казнена камата за ненавремено измируваше на обврски по кредит на 
физичко лице- се користи за ознака при плаќање казнена камата по ненавремено 
измирување на обврски по кредит на физичко лице 

653 Плаќаше казнена камата за ненавремено измирување на обврски по камата на 
физичко лице- се користи за ознака при плаќање казнена камата по ненавремено 
измирување на обврски по камата на физичко лице. 

636 Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на други неспоменати 
обврски по кредит- се користи за ознака при плаќање казнена камата по други 
неспоменати обврски по кредит 

637 
Плаќаше казнена камата за ненавремено измируваше на други неспоменати 
обврски по неплатена камата- се користи за ознака при плаќање казнена камата по 
други неспоменати обврски по неплатена камата. 

640 Плаќаше провизија на НБРМ на основа добивање на дозволи, одобренија, 
решенија и сл. за потреби на банки , штедилници и др. финансиски организации 
- се користи за плаќање провизија на НБРМ заради добивање на дозволи, 
одобренија, решенија, согласности и слично за потреби на банки, штедилници, 
и други финансиски организации 

650 Плаќање провизија на комисија за хартии од вредност за добивање дозволи, 
решенија и сл. - се користи за плаќање провизија на комисија за хартии од 
вредност за добивање дозволи, решенија и сл. 
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Плаќање провизија на комисија за хартии од вредност на основа остварена 
провизија од брокерски куќи- се користи за плаќање провизија на КХВ по истек 
на секој месец (од остварената провизија). 

Плаќање провизија на НБРМ за услуги во платен промет (МИПС) - се користи 
за плаќање провизија на НБРМ за услуги во платен промет. 

Плаќање провизија на Клириншка куќа за услуги во платен промет (КИПС) 
- се користи за плаќање провизија на Клириншка куќа за услуги во платен промет. 

Плаќање провизија на Пазар на пари и краткорочни хартии од вреност за 
услуги во тргување со жирални пари и краткорочни хартии од вредност- се 
користи за плаќање провизија на Пазар на пари за услуги во тргување сопари и КРХВ. 

Плаќање провизија на банки за услуги во платен промет - се користи за плаќање 
провизија на банки за услуги во платен промет. 

Плаќање провизија на банки за отворање на акредитив- се користи за плаќање 
провизија на банки за отворање на акредитив. 

Плаќање провизија на банки за издавање денарска гаранција- се користи за 
ознака при плаќање провизија за добивање денарска гаранција. 

Плаќање провизија на банки за издавање девизна гаранција- се користи за 
ознака При плаќање провизија за добивање девизна гаранција. 

Плаќање провизија на банки за авалирана на меница- се користи за ознака 
при плаќање провизија за авалирање на меница од страна на банка. 

Плаќање провизија на банки за откуп на девизни средства на девизен пазар 
-се користи за ознака при плаќање провизија за откуп на девизи на девизен пазар. 

Плаќање провизија на банки за куртажа -се користи за ознака при плаќање 
провизија за конверзија и куртажа 

Плаќање провизии по други ненаведени основи - се користи за ознака при 
плаќање провизија по други ненаведени основи 

Уплати и исплати на средства 

Уплати во готово на сопствена сметка од дневен пазар и наплата на 
чекови на индивидуални трговци поединци- се користи за ознака при уплата во 
готово и наплата на чекови од дневен пазар од страна на трговци поединци. 

Уплати во готово на сопствена сметка и наплата на чекови од дневен пазар 
од трговска мрежа (дуќани) на трговски претпријатија -се користи за ознака при 
уплата во готово и од нплата на чекови од дневен пазар во трговска мрежа 
на претпријатија кои обавуваат трговска дејност. 



28 декември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К HA Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 103 - Стр. 5471 

шифра 
на 

плаќање 

Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена 

802 Уплата (поврат на средства на сопствена сметка) над дозволен касов максимум 
-се користи како ознака при уплата на средства во готово над касов максимум 

810 Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице по фактура за фиксни 
режиски трошоци, весници, списанија и сл. за: 

811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 

- потрошена електрична енергија, 
- потрошено греење 
- потрошена вода, 
- телефонија, 
- наемнина за користен деловен простор. 
- весници и списанија, 
-други трошоци од оваа група натрошоци 

818 Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице за материјални трошоци 
-се користи за ознака при безготовинско плаќање на основа фактура за материјални 
трошоци. 

819 Други уплати за неспоменати трошоци-се користи за ознака при уплати за други 
неспоменати трошоци. 

820 Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице по договор за дело -се 
користи како ознака при безготовинска уплата во полза на друго правно лице на 
основа извршена услуга по договор за дело. 

830 Уплата (готовинска) на физички лица 

831 Уплата (готовинска) на физичко лице на сопствена тековна сметка- се користи 
како ознака при готовинско уплата во полза на сопствена тековна сметка на физичко 
лице. 

832 Уплата (готовинска) на физичко лице на сопствена депозитна сметка по видување 
- се користи како ознака при готовинско уплата во полза на сопствена сметка по 
видување. 

833 Уплата (готовинска) на физичко лице на сопствена сметка за орочен депозит- се 
користи како ознака при готовинско уплата во полза на сопствена сметка за орочен 
депозит. 

840 Уплата (готовинска) на физичко лице на сметка на друго правно лице по фактура 
или без фактура за фиксни режиски трошоци, школарина, градинка и сл. 

841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 

- потрошена електрична енергија, 
- потрошено греење 
- потрошена вода, 
- телефонија, 
- наемнина за користен деловен простор, 
-за услуги во училиште, 
- за услуги во градинка, 
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848 - други трошоци од оваа група натрошоци 

849 Уплата на радиодифузна такса - се користи за ознака при пренос на средства од 
сметка на ЕСМ на сметка на радиодифузија 

850 Други уплати за неспоменати трошоци на физички лица-се користи за ознака при 
уплати за други неспоменати трошоци на физички лица. 

860 Исплати во готово од сопствена сметка во полза на правно лице на основа на: 

- откуп на земјоделски и сточарски производи 
- материјални трошоци 
- други основи (согласно пропис), 

861 Други исплати од сметка на правни лица во готово- се користи за ознака при 
исплати за други неспоменати основи на правни лица. 

870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 

Исплати во готово од сопствена сметка на физичко лице на основа на: 
- исплата на депозит по видување или штедна книшка, 
- исплата на орочен депозит ши штедна книшка, 
- исплата од сметка, 
• исплата на камата на депозит по видување, 
- исплата на камата на орочен депозит, 
- исплата на камата од сметка 

877 Други исплати во готово од сопствена сметка во полза на физичко лице -се 
користи како ознака при други неспоменати основи во полза на физичко лице 

880 Готовинска исплата од порто каса -се користи како ознака при готовинско исплата 
од порто каса. 

9 Здружување, пренос ма средства, плаќање по овластување, сторнирање налози, 
рекламации и поврат на повеќе уплатени средства 

900 Пренос по основ на вложување и заедничка наплата на приходи- се користи 
како ознака при пренос на средства по основ на вложување ои заедничка наплата на 
приходи. 

901 Пренос од средства на буџетот- се користи како ознака при пренос на средства од 
буџетот. 

902 Пренос од средства на органи, организации и фондови- се користи како ознака 
при пренос oд средства на органи, организации и фондови. 

903 Пренос од средства на делот на правно лице и обратно- се користи како ознака 
при пренос од средства на делот на правно лице и обратно 

904 Пренос на средства од сметка на правниот субјект на тековна сметка на 
граѓанинот - се користи како ознака при пренос на средства од сметка на правниот 
субјект на тековна сметка на граѓанин. 

905 Плаќање по овластување и за сметка на на учесник во плаќањето- се користи како 
ознака при плаќање по овластување и за сметка на учесникот во плаќањето 
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906 Враќање по основ на вложување - се користи како ознака при враќање по основ на 
вложување. 

910 Сторнирање налози и рекламации - се користи како ознака при сторнирање на 
налози и пријава на рекламации за учесници во платен промет. 

911 Поврат на повеќе уплатени средства- се користи како ознака при поврат на повеќе 
уплатени средства. 

912 Исправка за поврат на средства по повеќе основи-се користи како ознака при 
поврат на средства по повеќе основи. 

920 Сторнирање на налог- се користи како ознака при сторнирање на налог. 

930 Останати плаќања- се користи како ознака при останати неспоменати плаќања. 
0 

Трансакции и работа на брокерски друштва (клиентска сметка) 

010 Уплати по основ на купување акции помеѓу брокерски куќи -се користи како 
ознака при уплати по основ на купување акции помеѓу брокерот куќи 

011 Уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на акции-се користи 
како ознака при уплати на сметка на клиент по негово барање од продажба на акции. 

012 Готовинска уплата за купување на акции се користи како ознака при готовинско 
за купување на акции. 

013 Уплата на Агенција на Република Македонија за приватизација од продажба на 
државен капитал - се користи како ознака при уплата на Агенција на РМ за 
приватизација од продажба на државен капитал. 

020 Уплати по основ на купување обврзници од Централен депозитар- се користи 
како ознака при уплати по основ на купување обврзници од Централен депозитар. 

021 Уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на обврзници- се 
користи како ознака при уплати на сметка на клиент по негово барање од продажба 
на обврзници. 

022 Готовинска уплата за купување на обврзници-се користи како ознака при 
готовинско уплата за купување на обврзници. 

030 Прилив на основа продавање акции помеѓу брокерски куќи- се користи како 
ознака при прилив на средства на основа продажба акции помеѓу брокерски куќи. 

031 Прилив од Централен депозитар на основа продажба на обврзници - се користи 
како ознака при прилив на средства на од Централен депозитар на основа 
продажба на обвврзници. 

040 Готовинска исплата од продажба на акции - се користи како ознака при исплата во 
готово од продажба на акции. 
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ш и ф р а 
на 

п л а ќ а њ е 

Опис на целта на дознаката и објаснение на нејзината примена 

041 Готовинска исплата од продажба на обврзници - се користи како ознака при 
исплата во готово од продажба на обврзници 

0 5 0 Префрлање на берзанска и брокерска провизија од клиентска на главна сметка- се 
користи како ознака при префрлување на средства на основа берзанска и брокерска 
провизија од клиентска на главна сметка. 

060 Д р у г и неспоменати плаќања и уплати на клиентска сметка во брокерска куќа- се 
користи како ознака при други неспоменати плаќања и уплати на клиентска сметка 
во брокерски куќи. 

0 7 0 Уплата на данок за финансиски т р а н с а к ц и и по обврски на банки -се користи за 
ознака при плаќање данок (0.5%) на основа финасиски трансакции на банки. 

0 7 1 Уплата на данок за финансиски т р а н с а к ц и и по обврски на ш т е д и л н и ц и се 
користи за ознака при плаќање данок (0,5%) на основа финансиски и трансакции на. 
штедилници. 

5. Во 1 .Графичко-технички карактеристики на платните нструменти, т о ч к а т а 16 
се менува и гласи: 
" 16. Е л е м е н т и т е 'уплатна сметка", "сметка на буџетски корисник-единка 
корисник" и " приходна шифра и програма" кои се н а о ѓ а а т на н а л о г о т за јавни 
приходи о б р а з е ц П П 50 ги и м а а т следните димензии и к а р а к т е р и с т и к и : 

• " уплатна сметка" составена е од т р и групи на полиња . П о л и њ а т а се со 
б е л а позадина со в н а т р е ш н а ш и р о ч и н а о д 3,7мм, Д е б е л и н а на р а м 
л и н и ј а т а и лини јата к о и ги одвојува п о л и њ а т а изнесува о ,176мм. 

• " сметка на буџетски корисник-едннка корисник " составена е од т р и 
групи на п о л и њ а (прва група од десет п о л и њ а , в т о р а група од три и т р е т а 
група е составена од две п о л и њ а ) . П о л и њ а т а се со бела позадина со 
в н а т р е ш н а ш и р о ч и н а од 3,7мм, Д е б е л и н а на р а м лини јата и лини јата к о и 
ги одвојува п о л и њ а т а изнесува 0,176мм. 

• " приходна шифра и програма " составена е од две групи (една од ш е с т 
п о л и њ а и една од две полиња) . П о л и њ а т а се со б е л а позадина со 
в н а т р е ш н а ш и р о ч и н а од 3,7мм, Д е б е л и н а на р а м лини јата и лини јата к о и 
ги одвојува п о л и њ а т а изнесува 0,176мм. 

линија 0.27&ММ 

70 м м 

У П Л А Т Н А С М Е Т К А 

С М Е Т К А Н А Б У Џ Е Т С К И К О Р И С Н И К - Е Д И Н К А К О Р И С Н И К 

П Р И Х О Д Н А Ш И Ф Р А И П Р О Г Р А М А Н А Ч И Н 

( МАС С Times ;6 ; Bold) 
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6. Во точката 19. Елемент " Валута и износ " (димензии и карактеристики ) 
Напомената со текстот се брише а изгледот на елементот прикажан на слика 
14 се менува и изгледа: 

слика 14 

Во точка 22. обрасците: 4.7.Налог за плаќање на јавни приходи (образец П П 50), 
4.8.Чек (образец ПП20), 4.9. Бариран чек (образец ПП 21) и 4.10 Чек по 
тековна сметка на граѓани (образец ПП 22) се менуваат и изгледаат: 
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ДИМЕНЗИИ НА ПЛАТЕН ИНСТРУМЕНТ 
ЧЕК ПО ТЕКОВНА СМЕТКА НА ГРАЃАНИ 

7. Ова упатство влегува во сила до денот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 12/1 26719 
26 декември 2001 година 

Скопје 

Министер, 
Никола Груевски, с.р. 
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1863. 
Врз основа на член 12 став 5 од Законот за утврду-

вање и наплата на јавните приходи ("Службен весник 
на РМ" бр. 13/2001), министерот за финансии донесува 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИС-

ТРАЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содр-

жината и начинот на пополнување на пријавата за ре-
гистрација на даночните обврзници. 

1. Пријава за регистрација 

Член 2 
Пријавата за регистрација на даночните обврзници 

(во натамошниот текст: пријава за регистрација) содр-
жи податоци кои се водат во Регистарот на даночни 
обврзници, и тоа: 

1. Ознака за класификација на пријавата: прва ре-
гистрација, промена на податоци, одјава; 

2. Единствен даночен број на даночниот обврзник; 
3. Податоци за даночниот обврзник: 
- полн и скратен назив на фирмата под која се вр-

ши дејноста; 
- адреса на седиште, вистинско седиште и книго-

водство; 
4. Општи податоци: 
- број и датум на уписот на основањето во соодвет-

ниот регистар; 
- матичен број; 
- шифра и опис на предметот на работење (пре-

тежна дејност); 
- правна форма; 
- дали обврзникот е регистриран како заштитно 

друштво за вработување на инвалиди; 
5. Податоци за банковата сметка: 
- број на сметка и носител на платен промет кај ко-

го сметката е отворена; 
6. Податоци за овластените лица: 
- Единствен матичен број на граѓанинот и име и 

презиме на директорот/сопственикот; 
- Единствен матичен број на граѓанинот и име 

презиме на полномошникот; 
- Единствен матичен број на граѓанинот и име и 

презиме на книговодителот, односно Единствен дано-
чен број и назив и седиште на книговодствена фирма; 

7. Податоци за сопствениците: 
- Единствен матичен број на граѓанинот и име и 

презиме на сопствениците - физички лица, односно 
Единствен даночен број и назив и седиште на сопстве-
ниците - правни лица; 

- процент на учество во сопственоста; 
- ознака за промена на сопственоста (пристапува-

ње или истапување); 
- ознака за начинот на вршење на дејноста (пре-

тежна или дополнителна); 
- датум на настанување на промена на податоците 

за сопствениците; 
8. Податоци за деловните единици: 
- видови на деловните единици (административен, 

производствен, складишен или простор за промет на 
мало); 

- адреси на деловните единици; 
- ознака за промена на деловната единица (отвора-

ње или затворање); 

- датум на настанување на промена на податоците 
за деловните единици; 

9. Податоци за поврзани лица: 
- Единствен даночен број и назив и седиште на суб-

јектите во кои даночниот обврзник има повеќе од 50% 
учество во сопственоста; 

- ознака за промена на висината на учеството во 
сопственоста под и над 50%; 

- датум на настанување на промена на податоците 
за поврзаните лица; 

10. Податоци за видовите даноци за кои обврзни-
кот се регистрира или одјавува: 

- датум на отпочнување, односно датум на преста-
нок на основите кои предизвикуваат оданочување со 
персонален данок на доход; 

- датум на отпочнување, односно датум на преста-
нок на основите кои предизвикуваат обврски за испла-
тителите на плати; 

- датум на отпочнување односно датум на преста-
нок на основите кои предизвикуваат оданочување со 
данок на добивка; 

- датум на отпочнување односно датум на преста-
нок на основите кои предизвикуваат оданочување со 
данок на додадена вредност; 

- висина на вкупниот остварен/претпоставен про-
мет за цели на данокот на додадена вредност; 

- ознака за доброволна регистрација за данокот на 
додадена вредност; и 

- датум на отпочнување, односно датум на преста-
нок на основите кои предизвикуваат оданочување со 
акцизи. 

Пријавата за регистрација се поднесува на образе-
цот РДО, кој е отпечатен кон овој правилник и прет-
ставува негов составен дел. 

Пријавата за регистрација се пополнува на начин 
објаснет во упатството за пополнување кое е нејзин 
составен дел. 

2. Прилози кон Пријавата за регистрација 

Член 3 
Кон Пријавата за регистрација се поднесуваат и 

прилози, што се нејзин составен дел, во кои се прија-
вуваат податоци од значење за регистрација на даноч-
ниот обврзник за поодделни видови даноци и тоа: 

- пријава за регистрација на вработените лица; 
- пријава за регистрација на промените на вработе-

ните лица; 
- барање за добивање на акцизна дозвола; и 
- барање за добивање на одобрение за акцизно-

повластено користење. 

Член 4 
Пријавата за регистрација на вработените лица 

што се поднесува како прилог при првата регистраци-
ја на даночните платци - исплатители на лични прима-
ња, пензии и инвалиднини, содржи податоци и тоа 

1. Податоци за даночниот платец - исплатител: 
- Единствен даночен број на даночниот платец - ис-

платител; 
- скратен назив на фирмата под која се врши деј-

носта; 
- адреса на вистинско седиште; 
- вкупен број на вработени; 
- вкупна месечна бруто плата; 
2. Податоците за вработените лица: 
- Единствен матичен број на граѓанинот; 
- име, презиме и татково име; 
- бруто месечна плата; и 
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- датум на вработување кај даночниот платен, - ис-
платител. 

Пријавата за регистрација на вработените лица се 
поднесува на образецот ПДД - 01, кој е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Пријавата за регистрација на вработените лица се 
пополнува на начин објаснет во упатството за попол-
нување кое е нејзин составен дел. 

Доколку исплатителот пријавува повеќе од 35 
(триесет и пет) лица на кои им исплатува плата, пода-
тоците за вработените лица се доставуваат во елек-
тронски формат, на начин опишан во упатството. 

Член 5 
Пријавата за регистрација на промените на врабо-

тените лица што ја поднесуваат даночните платци -
исплатители на лични примања, е прилог кон пријава-
та за регистрација на даночни обврзници, доколку ис-
товремено пријавуваат и други промени, или е самос-
тојна пријава, за регистрација на промена на вработе-
ните лица од периодот на претходното пријавување. 

Пријавата се поднесува во рокот утврден за подне-
сување на месечната пресметка на плата, согласно со 
одредбите од Законот за персоналниот данок на до-
ход, доколку настанале промени на вработените лица 
во периодот од последното поднесување на пријавата 
за регистрација на вработени лица, односно од послед-
ното поднесување на пријавата за регистрација на 
промени на вработени лица. 

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци 
за нововработени лица и за лица кои не се веќе врабо-
тени кај даночниот платец - исплатител, и тоа: 

1. Податоци за даночниот платец - исплатител: 
- Единствен даночен број на даночниот платец - ис-

платите!; 
- скратен назив на фирмата под која се врши деј-

носта; 
- адреса на вистинско седиште; 
2. Податоци за нововработени лица: 
- Единствен матичен број на граѓанинот; 
- име, презиме и татково име; 
- бруто месечна плата; 
- датум на вработување кај даночниот платец - ис-

платител; 
3. Податоци за лицата на кои им престанало врабо-

тувањето: 
- Единствен матичен број на граѓанинот; 
- име, презиме и татково име; 
- датум на почеток на вработувањето кај даночни-

от платец - исплатител; 
- датум на престанок на вработувањето; 
- вкупен износ на бруто плата во тековната година; 
- вкупен износ на придонес за пензиско и инвалид-

ско осигурување во тековната година; 
- вкупен износ на придонес за здравствено осигуру-

вање во тековната година; 
- вкупен износ на придонес за вработување во те-

ковната година; 
- вкупен износ на искористено даночно олеснување 

во тековната година; 
- вкупен износ на персонален данок платен во те-

ковната година; и 
- вкупен износ на нето платата во тековната годи-

на. 
Пријавата за регистрација на вработените лица се 

поднесува на образецот ПДД - 02, кој е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Пријавата за регистрација на вработените лица се 
пополнува на начин објаснет во упатството за попол-
нување кое е нејзин составен дел. 

Доколку даночниот платец-исплатител пријавува 
повеќе од 24 (дваесет и четири) нововработени лица 
на кои им исплатува плата, односно повеќе од 40 лица 
на кои им престанало вработувањето, податоците за 
нововработените лица и лицата на кои им престанало 
вработувањето, се доставуваат во електронски фор-
мат, на начин опишан во упатството. 

Член 6 
Кон пријавата за регистрација на даночни обврз-

ници, како прилог, даночните обврзници кои регис-
трираат акцизни складови, поднесуваат барање за ак-
цизна дозвола што содржи податоци пропишани со 
член 12 од Правилникот за спроведување на Законот 
за акцизите и тоа: 

1. Податоци за обврзникот: 
- Единствен даночен број на обврзникот; 
- скратен назив на фирмата под која се врши деј-

носта; 
- адреса на вистинско седиште; 
2. Податоци за акцизните складови: 
- адреса на складот; 
- дали складот се користи за производство; 
- дали складот се користи за складирање, прием и 

испраќање на акцизни добра; 
- Единствен матичен број на граѓанинот, име, тат-

ково име и презиме на лицето одговорно за работење-
то на складот и негов потпис; 

3. Податоци за акцизните добра: 
- вид на акцизното добро; 
- тарифна ознака според Царинската тарифа; 
- планирана количина за складирање; 
- единица мерка во која е изразена количината; 
- дали се бара дозвола за производство или за скла-

дирање, прием и испраќање на акцизното добро; 
4. Податоци за одговорните лица: 
- Единствен матичен број на граѓанинот и име и 

презиме на лицето одговорно за работењето на акциз-
ниот склад; и 

- Единствен матичен број на граѓанинот и име и 
презиме на полномошникот на лицето одговорно за 
работењето на акцизниот склад. 

Барањето за акцизна дозвола се поднесува на об-
разецот АК-01, кој е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Барањето за акцизна дозвола се пополнува на на-
чин објаснет во упатството за пополнување кое е не-
гов составен дел. 

Член 7 
Кон пријавата за регистрација на даночни обврз-

ници, како прилог, даночните обврзници кои во свое-
то работење, согласно Законот за акцизи, можат да 
користат добра ослободени од акцизи, поднесуваат ба-
рање за добивање на одобрение за акцизно-повласте-
но користење што содржи податоци пропишани со 
член 22 од Правилникот за спроведување на Законот 
за акцизите и тоа: 

1. Податоци за обврзникот: 
- Единствен даночен број на обврзникот; 
- скратен назив на фирмата под која се врши деј-

носта; 
- адреса на вистинско седиште; 
2. Податоци за местата во кои се сместуваат акциз-

но-повластените добра, односно на кои се извршува 
повластено користење на акцизните добра: 

- адреса на местото; 
- дали местото се користи за производство; 
- дали местото се користи за складирање на акциз-

но-повластени добра; 
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3. Податоци за акцизните добра: 
- вид на акцизното добро; 
- тарифна ознака според Царинската тарифа; 
- планирана количина за користење; 
- единица мерка во која е изразена количината; 
- дали се бара одобрение за производство или за 

складирање, прием и испраќање на акцизно-повласте-
ното добро; 

4. Податоци за одговорните лица: 
- Единствен матичен број на граѓанинот и име и 

презиме на лицето одговорно за користењето на ак-
цизно-повластените добра; и 

- Единствен матичен број на граѓанин и име и пре-
зиме на полномошникот на лицето одговорно за ко-
ристењето на акцизно-повластените добра. 

Барањето за добивање на одобрение за акцизно-
повластено користење се поднесува на образецот АК-
02, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува 
негов составен дел. 

Барањето за добивање на одобрение за акцизно-
повластено користење се пополнува на начин објаснет 
во упатството за пополнување кое е негов составен 
дел. 

Член 8 
Образецот РДО има 4 страници со димензии 

210x297 мм. 
Обрасците ПДД-01, АК-01 И АК-02 имаат по две, 

а образецот ПДД-02 4 страници со димензии 210x297 
мм. 

3. Придружна документација 

Член 9 
Кон пријавата за регистрација се приложува копи-

ја од изводот за упис, односно промената на уписот во 
соодветниот регистар при: 

- првата регистрација; 
- промена на: називот, седиштето, правната форма, 

и /или сопствениците; 
- регистрација на иматели на акцизни дозволи и ре-

гистрација на иматели на акцизни одобренија; и 
- одјавување. 
Кон пријавата за регистрација се приложува и ко-

пија од решението за определување, односно реше-
нието за промена на претежната дејност, издадено од 
надлежниот орган при: 

- првата регистрација; и 
- промена на претежната дејност. 

Член 10 
Кон пријавата за регистрација со која обврзникот 

се регистрира за акцизна дозвола, со барањето за до-
бивање на акцизна дозвола, покрај прилогот од член 9 
став 1 на овој правилник, се приложуваат и: 

- нацрт на акцизниот склад, скица на околината и 
технички опис на просториите на акцизните складови; 

- решение за минимални технички услови кои тре-
ба да ги исполнува акцизниот склад издадено од Ми-
нистерството за економија; 

- решение за минимални хигиено-санитарни услови 
на акцизниот склад издадено од Министерство за 
здравство; 

- решение за исполнети мерки, нормативи и стан-
дарди за заштита при работа на акцизниот склад, из-
дадено од Министерство за труд и социјална политика; 

- природа и опис на поединечни производни пос-
тапки; 

- природа и опис на транспортни постапки и видо-
ви пакувања; 

- одобрение од надлежен орган за стандардизација 
и метрологија за мерните уреди кои се користат во ак-
цизниот склад за определувањето на количините на 
акцизните добра; 

- изјава од барателот дека кон него не е отпочната 
постапка на стечај или ликвидација; 

- уверение од надлежен суд дека против барателот 
или одговорното лице не се води кривична постапка; 

- уверение од надлежен суд дека против барателот 
или одговорното лице не е изречена мерка за безбед-
ност-забрана на вршење на дејност; и 

- други прилози, на барање на Управата за јавни 
приходи, а согласно со Законот за акцизи. 

Кон пријавата за регистрација со која обврзникот 
се регистрира за акцизно повластено користење, со 
барањето за добивање на одобрение за акцизно-пов-
ластено користење, покрај прилогот од член 9 став 1 
на овој правилник, задолжително се приложуваат и: 

- одобрение од надлежен орган за стандардизација 
и метрологија за мерните уреди кои се користат во ак-
цизниот склад за определувањето на количините на 
акцизно-повластените добра; 

- изјава од барателот дека кон него не е отпочната 
постапка на стечај или ликвидација; и 

- други прилози, на барање на Управата за јавни 
приходи, а согласно со Законот за акцизи. 

4. Поднесување на Пријавата за регистрација 

Член 11 
Пријавата за регистрација од член 2 и прилозите 

од членовите 4, 5, 6 и 7 на овој правилник се поднесу-
ваат и за пријавување на промена на претходно иска-
жаните податоци и за дерегистрација по пооделни ви-
дови даноци, при што во пријавата се означува дека 
цел на пополнување на пријавата е пријавување на 
промени и се пополнува податокот за Единствен дано-
чен број, а во останатите рубрики се пополнуваат са-
мо променетите податоци. 

Пријавата од член 2 од овој правилник се поднесу-
ва и за одјавување, при што во пријавата се означува 
дека цел на пополнување на пријавата е одјавување на 
даночниот обврзник и се пополнува податокот за 
Единствен даночен број, а во останатите рубрики се 
пополнуваат сите податоци според состојбата на мо-
ментот на одјавување. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престануваат да важат одредбите од членовите од 
2 до 20 на делот I. Форма, содржина и начин на попол-
нување на пријавата за регистрација на даночните об-
врзници од Правилникот за формата, содржината и 
начинот на пополнување на пријавата за регистрација 
на даночните обврзници и за формата, содржината и 
начинот на водење на единствениот регистар на да-
ночните обврзници ("Службен весник на РМ" бр. 
4/97). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ("Службен весник на Републи-
ка Македонија"). 

Бр. 08-26609 Министер за финансии, 
25 декември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 
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1864. 
Врз основа на член 82 од Законот за системите за 

врски, за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и 
телефонски сообраќај ("Службен весник на СРМ" бр. 
14/79, 25/80 и 10/90 и "Службен весник на РМ" бр. 
62/93) во делот што се однесува на поштенскиот сооб-
раќај, министерот за транспорт и врски, донесува 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 

ИНСПЕКТОРОТ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на ле-

гитимацијата на инспекторот за поштенски сообраќај. 

Член 2 
Легитимацијата на инспекторот за поштенски со-

обраќај се издава на образец број 1, кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 3 
Легитимацијата се печати на два картони кои ме-

ѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии 
формат 60x90 мм. 

Првиот картон е кожен браон и на него е испеча-
тено: прво Република Македонија, под него грбот на 
Република Македонија (метален), потоа легитимација 
на инспекторот за поштенски сообраќај и е втиснат 
бројот на легитимацијата. Вториот картон е пласти-
фициран и на него е испечатено: наслов на органот кој 
ја издава легитимацијата, под него Државниот инспек-
торат за транспорт и врски. Место за фотографија на 
инспекторот, име и презиме на инспекторот, број на 
легитимацијата и датум на издавање на легитимација-
та, место за потпис на министерот за транспорт и вр-
ски и место за печат. 

Член 4 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспек-
тор. 

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-
кот на службеното својство на инспектор. 

Член 5 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекто-

рот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за 
тоа го известува министерот за транспорт и врски. 
Министерот за транспорт и врски во случај од став 1 
на овој член издава нова легитимација. 

Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
кога инспекторот ќе ги промени личните податоци. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-

нува да важи Правилникот за образецот на легитима-
цијата на инспекторот за поштенски сообраќај 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на него-

вото објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-4556 
декември 2001 година 

Скопје 

Министер, 
Љупчо Балкоски, с.р. 

1865. 
Врз основа на член 87 од Законот за превоз во 

патниот сообраќај ("Службен весник на РМ" бр. 63/95 
и 29/98) министерот за транспорт и врски, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 

ИНСПЕКТОРОТ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на ле-

гитимацијата на инспекторот за патен сообраќај. 
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Член 2 
Легитимацијата на инспекторот за патен сообра-

ќај се издава на образец број 1, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 3 
Легитимацијата се печати на два картони кои ме-

ѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии 
формат 60x90 мм. 

Првиот картон е кожен браон боја и на него е ис-
печатено: прво Република Македонија, под него грбот 
на Република Македонија (метален), потоа легитима-
ција на инспекторот за патен сообраќај и е втиснат 
бројот на легитимацијата. Вториот картон е пласти-
фициран и на него е испечатено: наслов на органот кој 
ја издава легитимацијата, под него Државен инспек-
торат за транспорт, место за фотографија на инспек-
торот, име и презиме на инспекторот, број на легити-
мацијата и датум на издавање на легитимацијата, мес-
то за потпис на министерот за транспорт и врски и 
место за печат. 

Член 4 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспек-
тор. 

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-
кот на службеното својство на инспектор. 

Член 5 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекто-

рот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за 
тоа го известува министерот за транспорт и врски. 
Министерот за транспорт и врски во случај од став 1 
на овој член издава нова легитимација. 

Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
во случаи кога инспекторот ќе ги промени личните 
податоци. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-

нува да важи Правилникот за образецот на легитима-
цијата на инспекторот за патен сообраќај ("Службен 
весник на РМ" бр. 40/96). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на него-

бја " ~ _ вото објавување во "Службен 
Македонија". 

Бр. 02-14177 
декември 2001 година 

Скопје 

весник на Република 

Министер, 
Љупчо Балкоски, с.р. 

1866. 
Врз основа на член 139 став 2 од Законот за 

Македонските железници ("Службен весник на РМ" 
бр. 9/98) министерот за транспорт и врски, донесува 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 

ИНСПЕКТОРОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на ле-

гитимацијата на инспекторот за железници. 

Член 2 
Легитимацијата на инспекторот за железници се 

издава на образец број 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член 3 
Легитимацијата се печати на два картони кои ме-

ѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии 
формат 60x90 мм. 

Првиот картон е кожен браон боја и на него е ис-
печатено: прво Република Македонија, под него грбот 
на Република Македонија (метален), потоа легитима-
ција на инспекторот за железници и е втиснат бројот 
на легитимацијата. Вториот картон е пластифициран 
и на него е испечатено: наслов на органот кој ја издава 
легитимацијата, под него Државен инспекторат за 
транспорт, место за фотографија на инспекторот, име 
и презиме на инспекторот, број на легитимацијата и 
датум на издавање на легитимацијата, место за потпис 
на министерот за транспорт и врски и место за печат. 

Член 4 
Легитимацијата има важност се додека лицето на кое 

му е издадена има службено својство на инспектор. 
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-

кот на службеното својство на инспектор. 

Член 5 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекто-

рот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за 
тоа го известува министерот за транспорт и врски. 
Министерот за транспорт и врски во случај од став 1 
на овој член издава нова легитимација. 
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Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
во случаи кога инспекторот ќе ги промени личните 
податоци. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-

нува да важи Правилникот за образецот на легитима-
цијата на инспекторот за железници ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 25/98). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на него-

вото објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-14176 
декември 2001 година 

Скопје 

Министер, 
Љупчо Балкоски, с.р. 

1867. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

жичари и ски-лифтови ("Службен весник на РМ" бр. 
54/2000) министерот за транспорт и врски, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА 

ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и 

содржината на образецот на легитимацијата на 
инспекторот за жичари и ски-лифтови 

Член 2 
Легитимацијата на инспекторот за жичари и ски-

лифтови се издава на образец број 1, кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 3 
Легитимацијата се печати на два картони кои ме-

|усебно се поврзани и се преклопуваат со димензии 
формат 60x90 мм. 

Првиот картон е кожен браон боја и на него е ис-
печатено: прво Република Македонија, под него грбот 
на Република Македонија (метален), потоа легитима-
ција на инспекторот за жичари и ски-лифтови и е 
втиснат бројот на легитимацијата. Вториот картон е 
пластифициран и на него е испечатено: наслов на ор-
ганот кој ја издава легитимацијата, под него Државен 
инспекторат за транспорт, место за фотографија на 
инспекторот, име и презиме на инспекторот, број на 
легитимацијата и датум на издавање на легитимација-
та, место за потпис на министерот за транспорт и вр-
ски и место за печат. 

Член 4 
Легитимацијата има важност се додека лицето на кое 

му е издадена има службено својство на инспектор. 
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-

кот на службеното својство на инспектор. 
Член 5 

Во случај на губење на легитимацијата, инспекто-
рот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за 
тоа го известува министерот за транспорт и врски. 
Министерот за транспорт и врски во случај од став 1 
на овој член издава нова легитимација. 

Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
во случаи кога инспекторот ќе ги промени личните 
податоци. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на него-

вото објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-14178 Министер, 
декември 2001 година Љупчо Балкоски, с.р. 

Скопје 
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Член7 
Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-

нува да важи Правилникот за образецот на легитима-
цијата на инспекторот за патишта ("Службен весник 
на РМ" бр. 40/96). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на него-

вото објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

1868. 
Врз основа на член 117 став 4 од Законот за јавни 

патишта ("Службен весник на РМ" бр. 26/96, 40/99 и 
96/2000), министерот за транспорт и врски, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 

ИНСПЕКТОРОТ ЗА ПАТИШТА 

Бр. 02-14175 
декември 2001 година 

Скопје 

Министер, 
Љупчо Балкоски, с.р. 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот за ле-

гитимацијата на инспекторот за патишта. 

Член 2 
Легитимацијата на инспекторот за патишта се из-

дава на образец број 1, кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

Член 3 
Легитимацијата се печати на два картони кои ме-

ѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии 
формат 60x90 мм. 

Првиот картон е кожен браон боја и на него е ис-
печатено: прво Република Македонија, под него грбот 
на Република Македонија (метален), потоа легитима-
ција на инспекторот за патишта и е втиснат бројот на 
легитимацијата. Вториот картон е пластифициран и 
на него е испечатено: наслов на органот кој ја издава 
легитимацијата, под него Државен инспекторат за 
транспорт, место за фотографија на инспекторот, име 
и презиме на инспекторот, број на легитимацијата и 
датум на издавање на легитимацијата, место за потпис 
на министерот за транспорт и врски и место за печат. 

Член 4 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспек-
тор. 

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-
кот на службеното својство на инспектор. 

Член 5 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекто-

рот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за 
тоа го известува министерот за транспорт и врски. 
Министерот за транспорт и врски во случај од став 1 
на овој член издава нова легитимација. 

Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
во случаи кога инспекторот ќе ги промени личните 
податоци. 
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1869. 
Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 

управана постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 
47/86), применет како републички пропис согласно 
член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уста-
вот на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските ус-
лови за отворање и работа на претставништва на 
странски лица во Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 25/95), постапу-
вајќи по барањето на Стопанска комора на Југослави-
ја од Белград, СР Југославија, Министерството за еко-
номија, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се брише од Регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија претстав-
ништвото на странското лице Стопанска комора на 
Југославија, Претставништво Скопје, со седиште на 
ул."Маршал Тито" бр. 19. 

Претставништвото престанува со работа на 30 но-
ември 2001 година. 

Министер, 
м-р. Бесник Фетаи, с.р. 

1870. 
Врз основа на член 5 од Одлуката за увоз во Репуб-

лика Македонија на одделни земјоделски стоки со по-
текло од Европската Заедница за 2002 година ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 103/2001), министерот за еконо-
мија, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КОЛИ-
ЧЕСТВАТА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПООД-
ДЕЛНИ КВОТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ЕВРОПСКАТА 

ЗАЕДНИЦА ЗА 2002 ГОДИНА 

Член 1 
Со ова упатство се определува постапката за рас-

пределба на количествата на стоките во рамки на по-
одделни квоти од Прилогот 1 и Прилогот 2 од Одлу-
ката за увоз во Република Македонија на одделни зем-
јоделски стоки со потекло од Европската Заедница за 
2002 година ("Службен весник на РМ" бр. 103/2001) 
(во натамошниот текст: Одлуката). 

Член 2 
Барањето за доделување на одредени количества 

на стоки во смисла на член 4 од Одлуката, увозникот 
или неговиот овластен застапник може да поднесе до 
Министерството за економија секој работен ден од 
8,00 до 14,00 часот. 

Член 3 
Евидентирањето на барањата во Министерството 

за економија се врши по ред кој што одговара на ре-
дот на нивното добивање во Министерството за еко-
номија (датум и време). 

Обработување на барањата, Министерството за 
економија врши секој работен ден за добиените бара-
ња од претходниот ден. 

Член 4 
Министерството за економија при обработување-

то на барањата врши проверка дали вкупното количе-
ство на стока од барањата поднесени во ист ден од оп-
ределената тарифна ознака ја надминува расположи-
вата квота и соодветно на тоа ќе изврши распределба: 

- ако вкупното количество на соодветната стока од 
барањата поднесени на ист ден за определена тарифна 
ознака не ја надминува расположивата квота, поеди-
нечна распределба се врши најмногу до 20% по корис-
ник од вкупната квота; 

- ако вкупното количество на соодветната стока од 
барањата поднесени за определена тарифна ознака за 
еден ден ја надминува расположивата квота, поеди-
нечната распределба се врши сразмерно на бараните 
количества но не повеќе од 20% по корисник од вкуп-
ната квота. 

Член 5 
Министерството за економија по искористувањето 

на соодветната квота, откако ќе ја извести Царинска-
та управа на Република Македонија, за тоа објавува 
соопштение во печатените медиуми. 

Член 6 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-7807 Министер, 
27 декември 2001 година м-р Бесник Фетаи, с.р. 

Скопје 

1871. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за увоз во Репуб-

лика Македонија на одделни земјоделски стоки со по-
текло од Република Бугарија за 2002 година ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 103/2001), министерот за еконо-
мија, донесува 

У П A T С T В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КОЛИ-

ЧЕСТВАТА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПООД-
ДЕЛНИ КВОТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА 

БУГАРИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

Член 1 
Со ова упатство се определува постапката за рас-

пределба на количествата на стоките во рамки на по-
одделни квоти од Прилогот 1 и Прилогот 2 од Одлу-
ката за увоз во Република Македонија на одделни зем-
јоделски стоки со потекло од Република Бугарија за 
2002 година ("Службен весник на РМ" бр. 103/2001) 
(во натамошниот текст: Одлуката). 

Член 2 
Барањето за доделување на одредени количества 

на стоки во смисла на член 3 од Одлуката, увозникот 
или неговиот овластен застапник може да поднесе до 
Министерството за економија секој работен ден од 
8,00 до 14,00 часот. 

Член 3 
Евидентирањето на барањата во Министерството 

за економија се врши по ред кој што одговара на ре-
дот на нивното добивање во Министерството за еко-
номија (датум и време). 

Обработување на барањата, Министерството за 
економија врши секој работен ден за добиените бара-
ња од претходниот ден. 

Член 4 
Министерството за економија при обработување-

то на барањата врши проверка дали вкупното количе-
ство на стока од барањата поднесени во ист ден од оп-
ределената тарифна ознака ја надминува расположи-
вата квота и соодветно на тоа ќе изврши распределба: 

- ако вкупното количество на соодветната стока од 
барањата поднесени на ист ден за определена тарифна 
ознака не ја надминува расположивата квота, поеди-
нечна распределба се врши најмногу до 20% по корис-
ник од вкупната квота; 

- ако вкупното количество на соодветната стока од 
барањата поднесени за определена тарифна ознака за 
еден ден ја надминува расположивата квота, поеди-
нечната распределба се врши сразмерно на бараните 
количества но не повеќе од 20% по корисник од вкуп-
ната квота. 
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Член 5 
Министерството за економија по искористувањето 

на соодветната квота, откако ќе ја извести Царинска-
та управа на Република Македонија, за тоа објавува 
соопштение во печатените медиуми. 

Член 6 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-7807 Министер, 
27 декември 2001 година м-р Бесник Фетаи, с.р. 

Скопје 

1872. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 8 од Законот за 

НАродна банка на Република Македонија ("Сл. вес-
ник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98 и 
точка 2 од Одлуката за задолжителна резерва на бан-
ките ("Сл. весник на РМ" бр. 103/2001), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на својата 
XCIV седница, одржана на 25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

НА ОБВРСКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИ 

1. Банките пресметуваат и издвојуваат задолжи-
телна резерва на обврските кои се опфатени во след-
ните билансни категории и сметки: 

I. Депозити по видување и орочени до три месеци 
1 Депозитни пари: 
8000 жиро-сметки на нефинансиски правни лица -

јавни претпријатија 
8001 жиро-сметки на нефинансиски правни лица -

општествени претпријатија 
8002 жиро-сметки на нефинансиски правни лица -

приватни претпријатија 
8009 Преодна сметка на жиро-сметки на нефинан-

сиски правни лица 
8100 Средства на заедничка потрошувачка на не-

финансиски правни лица 
8060 жиро-сметки на други комитенти 
8160 Средства на заедничка потрошувачка на дру-

ги комитенти 
8070 жиро-сметки на население 
8071 Тековни сметки на население 
8072 жиро-сметки на здружение на граѓани 

2 Депозити по видување 
8271 Штедни влогови по видување на население 
8279 Други депозити по видување на население 
8209 Други депозити по видување на нефинансиски 

и правни лица 

3 Орочени денарски депозити до 3 месеци 
8700 Орочени депозити на нефинансиски правни 

лица до еден месец 
8702 Орочени депозити на нефинансиски правни 

лица до три месеци 
8760 Орочени депозити на други комитенти до 

еден месец 
8762 Орочени депозити на други комитенти до три 

месеци 
8770 Орочени депозити на население до еден месец 
8772 Орочени депозити на население до три месе-

ци 

4 Обврски по краткорочни кредити 
8400 обврски по краткорочни кредити спрема не-

финансиски правни лица до еден месец 
8401 Обврски по краткорочни кредити спрема не-

финансиски правни лица до три месеци 
8409 Достасани, а неизмирени обврски по кратко-

рочни кредити спрема нефинансиски правни лица 

8460 Обврски по краткорочни кредити спрема дру-
ги комитенти до еден месец 

8461 Обврски по краткорочни кредити спрема дру-
ги комитенти до три месеци 

8469 Достасани, а неизмирени обврски по кратко-
рочни кредити спрема други комитенти 

8500 Обврски за други краткорочни средства на 
нефинансиски правни лица 

8509 Достасани, а неизмирени обврски за други 
краткорочни средства на нефинансиски правни лица 

8560 Обврски за други краткорочни средства на 
други комитенти 

8569 Достасани, а неизмирени обврски на други 
краткорочни средства на други комитенти 

5. Ограничени депозити 
8203 Депозити по видување на субјекти кои вршат 

регистрирана дејност по инструменти за безготовин-
ско плаќање (бизнис картички) 

8204 Депозити по видување на нефинансиски прав-
ни лица за дознаки во странство 

8205 Депозити по видување на нефинансиски прав-
ни лица на име покритие по акредитиви, гаранции и 
кредити во странство 

8206 Депозити по видување на нефинансиски прав-
ни лица за издавање чекови и кредитни писма на 
странски средства за плаќања 

8207 Депозити по видување на нефинансиски прав-
ни лица за купување на девизи 

8140 Ограничени депозити на нефинансиски прав-
ни лица за подмирување на отворени акредитиви во 
домашниот платен промет 

8146 Ограничени депозити на други комитенти за 
подмирување на отворени акредитиви во домашниот 
платен промет 

826 Други депозити по видување на други комитен-
ти 

8147 Ограничени депозити на население за подми-
рување на отворени акредитиви во домашниот платен 
промет 

8145 Ограничени депозити на банки и други фи-
нансиски организации за подмирување на отворени 
акредитиви во домашниот платен промет 

8150 Средства на заедничка потрошувачка на бан-
ки и други финансиски организации 

6. Краткорочни хартии од вредност 
8300 Краткорочни обврски спрема нефинансиски 

правни лица по издадени хартии од вредност до еден 
месец 

8301 Краткорочни обврски спрема нефинансиски 
правни лица по издадени хартии од вредност до три 
месеци 

8309 Достасани, а неизмирени краткорочни обвр-
ски на нефинансиски правни лица по издадени хартии 
од вредност 

8360 Краткорочни обврски спрема други комитен-
ти по издадени хартии од вредност до еден месец 

8361 Краткорочни обврски спрема други комитен-
ти по издадени хартии од вредност до три месеци 

8369 Достасани, а неизмирени краткорочни обвр-
ски спрема други комитенти по издадени хартии од 
вредност 

8370 Краткорочни обврски спрема население по 
издадени хартии од вредност до еден месец 

8371 Краткорочни обврски спрема население по 
издадени хартии од вредност до три месеци 

8379 Достасани, а неизмирени краткорочни обвр-
ски спрема население по издадени хартии од вредност 

7 Обврски кон јавен сектор 
8410 Обврски по краткорочни кредити спрема ја-

вен сектор до еден месец 
8411 Обврски по краткорочни кредити спрема ја-

вен сектор до три месеци 
8419 Достасани, а неизмирени обврски по кратко-

рочни кредити спрема јавен сектор 
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8010 жиро-сметка на Држава 
8011 жиро-сметки на единици на локална самоуп-

рава 
8012 жиро-сметки на Фонд за пензиско и инвалид-

ско осигурување 
8013 жиро-сметки на Фонд за здравствено осигуру-

вање 
8014 жиро-сметки на Фонд за вработување 
8015 жиро-сметки на други републички фондови, 

агенции и дирекции 
8016 жиро-сметки на институциите на централната 

државна власт 
8017 жиро-сметки на установи од јавниот сектор 
8110 Средства на заедничка потрошувачка на јавен 

сектор 
8710 Орочени депозити на јавен сектор до еден ме-

сец 
8712 Орочени депозити на јавен сектор до три ме-

сеци 
8510 Обврски за други краткорочни средства на ја-

вен сектор 
8519 Достасани, а неизмирени обврски за други 

краткорочни средства на јавен сектор 
8141 Ограничени депозити на јавен сектор за под-

мирување на отворени акредитиви во домашниот пла-
тен промет 

8149 Ограничени депозити на јавен сектор за по-
себни намени 

821 Други депозити по видување на јавен сектор 
8310 Краткорочни обврски спрема јавен сектор по 

издадени хартии од вредност до еден месец 
8311 Краткорочни обврски спрема јавен сектор по 

издадени хартии од вредност до три месеци 
8319 Достасани, а неизмирени краткорочни обвр-

ски спрема јавниот сектор по издадени хартии од вред-
ност 

8 Обврски кон странски лица во денари 
848 Обврски по краткорочни кредити спрема 

странски лица 
838 Обврски спрема странски лица по издадени 

хартии од вредност 
8080 жиро-сметки на странски лица 
8081 Тековни сметки на странски лица 
8082 Посебни сметки на странски лица 
828 Други депозити по видување на странски лица 
8780 Орочени депозити на странски лица до еден 

месец 
8782 Орочени депозити на странски лица до три 

месеци 
858 Обврски на други краткорочни средства на 

странски лица 
8148 Ограничени депозити на странски лица за 

подмирување на отворени акредитиви во домашниот 
платен промет 

9 Обврски спрема осигурителни заводи и останати 
финансиски организации 

8453 Обврски по краткорочни кредити спрема оси-
гурителни компании 

8454 Обврски по краткорочни кредити спрема ос-
танати финансиски организации 

84593 Достасани, а неизмирени обврски по кратко-
рочни кредити спрема банки и други финансиски ор-
ганизации 

84594 Достасани, а неизмирени обврски по кратко-
рочни кредити спрема банки и други финансиски ор-
ганизации 

8053 жиро-сметки на осигурителни компании 
8054 жиро-сметки на останати финансиски органи-

зации 

10 Примени аванси за останати намени 
2559 Примени аванси за останати намени 

II. Орочени депозити подолго од три месеци 
1. Орочени денарски депозити над три месеци 

8703 Орочени депозити на нефинансиски правни 
лица до шест месеци 

8704 Орочени депозити на нефинансиски правни 
лица над шест месеци 

8763 Орочени депозити на други комитенти до 
шест месеци 

8764 Орочени депозити на други комитенти над 
шест месеци 

8773 Орочени депозити на население до шест месе-
ци 

8774 Орочени депозити на население над шест ме-
сеци 

9200 Долгорочни депозити на нефинансиски прав-
ни лица со одредена намена 

9201 Долгорочни депозити на нефинансиски прав-
ни лица без одредена намена 

9260 Долгорочни депозити на други комитенти со 
одредена намена 

9261 Долгорочни депозити на други комитенти без 
одредена намена 

9270 Долгорочни штедни влогови на население 
9279 Други долгорочни депозити на население 

2 Останати орочени денарски депозити и кредити 
над три месеци 

8402 Обврски по краткорочни кредити спрема не-
финансиски правни лица до шест месеци 

8403 Обврски по краткорочни кредити спрема не-
финансиски правни лица над шест месеци 

8462 Обврски по краткорочни кредити спрема дру-
ги комитенти до шест месеци 

8463 Обврски по краткорочни кредити спрема дру-
ги комитенти над шест месеци 

940 Обврски по долгорочни кредити спрема нефи-
нансиски правни лица 

946 Обврски по долгорочни кредити спрема други 
комитенти 

950 Обврски за други долгорочни средства на не-
финансиски правни лица 

955 Обврски за други долгорочни средства на бан-
ки и други финансиски организации 

956 Обврски за други долгорочни средства на дру-
ги комитенти 

3. Долгорочни комерцијални хартии од вредност 
во денари 

8302 Краткорочни обврски спрема нефинансиски 
правни лица по издадени хартии од вредност до шест 
месеци 

8303 Краткорочни обврски спрема нефинансиски 
правни лица по издадени хартии од вредност над шест 
месеци 

8362 Краткорочни обврски спрема други комитен-
ти по издадени хартии од вредност до шест месеци 

8363 Краткорочни обврски спрема други комитен-
ти по издадени хартии од вредност над шест месеци 

8372 Краткорочни обврски спрема население по 
издадени хартии од вредност до шест месеци 

8373 Краткорочни обврски спрема население по 
издадени хартии од вредност над шест месеци 

9300 Долгорочни обврски спрема нефинансиски 
правни лица по издадени хартии од вредност 

9309 Достасани, а неизмирени долгорочни обврски 
спрема нефинансиски правни лица по издадени хартии 
од вредност 

9360 Долгорочни обврски спрема други комитенти 
по издадени хартии од вредност 

9369 Достасани, а неизмирени долгорочни обврски 
спрема други комитенти по издадени хартии од вред-
ност 

9370 Долгорочни обврски спрема население по из-
дадени хартии од вредност 

9379 Достасани, а неизмирени долгорочни обврски 
спрема население по издадени хартии од вредност 

4. Обврски кон јавен сектор 
8412 Обврски по краткорочни кредити спрема ја-

вен сектор до шест месеци 
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8413 Обврски по краткорочни кредити спрема ја-
вен сектор над шест месеци 

951 Обврски за други долгорочни средства на јавен 
сектор 

8713 Орочени депозити на јавен сектор до шест 
месеци 

8714 Орочени депозити на јавен сектор над шест 
месеци 

9210 Долгорочни депозити на јавен сектор со одре-
дена намена 

9211 Долгорочни депозити на јавен сектор без од-
редена намена 

941 Обврски по долгорочни кредити спрема јавен 
сектор 

8312 Краткорочни обврски спрема јавен сектор по 
издадени хартии од вредност до шест месеци 

8313 Краткорочни обврски спрема јавен сектор по 
издадени хартии од вредност над шест месеци 

9310 Долгорочни обврски спрема јавен сектор по 
издадени хартии од вредност 

9319 Достасани, а неизмирени долгорочни обврски 
спрема јавен сектор по издадени хартии од вредност 

5 Обврски кон странски лица во денари над три ме-
сеци 

958 Обврски за други долгорочни средства на 
странски лица 

948 Обврски по долгорочни кредити спрема стран-
ски лица 

938 Обврски спрема странски лица по издадени 
хартии од вредност 

8783 Орочени депозити на странски лица до шест 
месеци 

8784 Орочени депозити на странски лица над шест 
месеци 

9280 Долгорочни депозити на странски лица со од-
редена намена 

9281 Долгорочни депозити на странски лица без 
одредена намена 

6 Обврски спрема осигурителни заводи и останати 
финансиски организации над три месеци 

9454 Обврски по долгорочни кредити спрема оста-
нати финансиски организации 

94594 Достасани неизмирени обврски по долгороч-
ни кредити према банки и финансиски организации 

9254 Долгорочни депозити на други финансиски 
организации 

9354 Долгорочни обврски спрема други финанси-
ски организации по издадени хартии од вредност 

2. За спроведување на оваа одлука гувернерот ќе 
донесе Упатство. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на РМ", а ќе се применува 
од 01.01.2002 година. 

О. бр. 02-15/XCIV-3/2001 Претседател 
25 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1873. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 3 од Законот за 

банките ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000) и член 
63 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
29/96-пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народ-
на банка на Република Македонија, на својата XCIV-
та седница, одржана на 25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ ОТВОРЕНИ 

ДЕВИЗНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за утврдување и пресметување от-
ворени девизни позиции на банките ("Службен весник 
на РМ" бр. 41/2001 - пречистен текст), се вршат след-
ните измени и дополнувања: 

а) Во точка 1 зборовите: "отворената збирна де-
нарска позиција", се бришат; 

б) Во точка 2, став 2 се брише, а ставовите 3, 4 и 5 
стануваат 2, 3 и 4; 

в) Во точка 3 став 1, точката на крајот од речени-
цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
"со исклучок на отворената девизна позиција во валу-
тата евро која што може да изнесува најмногу до 30% 
од гарантниот капитал на банката", став 2 се брише, 
во став 3 процентот: "40%", се заменува со процентот: 
"50", во став 4 зборовите: "отворената збирна денар-
ска позиција", се бришат и во став 5 по бројот 1 се до-
дава зборот "и", а зборовите: "и 3" се бришат, а ставо-
вите 3, 4 и 5 стануваат 2, 3 и 4; 

г) Во точка 6 став 1, запирката и зборовите: "отво-
рената збирна девизна позиција" и алинеја 2, се бри-
шат, алинеите 2 и 3 стануваат 1 и 2; 

д) точка 7, се брише; 
ѓ) Точките 8 и 9, стануваат точки 7 и 8. 
2. Оваа одлука, влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

3. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо-кадрови и публикациски работи да изготви пре-
чистен текст на Одлуката за утврдување и пресмету-
вање отворени девизни позиции на банките ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 41/2001 - пречистен текст и бр. 
103/2001). 

О.бр.02-15/ХСIV-1/2001 Претседател 
25 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1874. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 3 од Законот за 

банките ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000) и член 
63 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
29/96-пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народ-
на банка на Република Македонија, на својата XCIV-
та седница, одржана на 25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ ОТВОРЕНИ 

ДЕВИЗНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на прес-
метување на отворените девизни позиции на банката 
по одделни валути, отворена агрегатна девизна пози-
ција и односот меѓу отворените девизни позиции и га-
рантниот капитал на банката. 

2. Отворената девизна позиција во смисла на оваа 
одлука претставува салдо меѓу активните и пасивните 
девизни билансни позиции, пресметани поединечно за 
секоја странска валута која се јавува во билансот на 
банките (актива и пасива). 

Отворена агрегатна девизна позиција во смисла на 
оваа одлука може да биде агрегатна активна девизна 
позиција и агрегатна пасивна девизна позиција. 

Агрегатна активна девизна позиција претставува 
збир на позитивните износи од став 1 на оваа точка из-
разени во денарска противвредност. 

Агрегатна пасивна девизна позиција претставува 
збир на негативните износи од став 1 на оваа точка из-
разени во денарска противвредност со примена на 
средниот курс според курсната листа на Народна бан-
ка на Република Македонија на последниот ден од из-
вештајниот период. 

3. Отворената девизна позиција по одделна валута 
може да изнесува најмногу до 20% од гарантниот ка-
питал на банката, со исклучок на отворена девизна 
позиција во валутата евро која што може да изнесува 
најмногу до 30% од гарантниот капитал на банката. 
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Отворената агрегатна девизна позиција може да 
изнесува најмногу 50% од гарантниот капитал на бан-
ката. 

Отворената девизна позиција по одделна валута и 
отворената агрегатна девизна позиција може да при-
кажуваат негативен износ од 10% од гарантниот капи-
тал на банката. 

Усогласувањето на работењето на банките со ли-
митите од ставовите 1 и 2 на оваа точка, банките ќе го 
извршат најдоцна до 30.09.2000 година. 

4. Банките се должни постојано да ја одржуваат 
отворената девизна позиција во рамките на ограничу-
вањата пропишани со точка 3 од оваа одлука. 

5. Во случај на пречекорување на пропишаните ог-
раничувања, банката е должна писмено да ги образло-
жи причините за настанатото пречекорување и мерки-
те за сведување во рамките на пропишаните ограничу-
вања како и да изврши сведување на начин што ќе ги 
почитува поставените лимити од точка 3 од оваа одлу-
ка на просечно месечно ниво. 

Народна банка на Република Македонија може да 
и пропише на одделна банка сведување во рамките на 
пропишаните ограничувања во определен временски 
рок, со определување на мерки за таа цел. 

6. Банките се должни да и доставуваат на Народна 
банка на Република Македонија извештај за движење-
то на отворената девизна позиција по валути отворе-
ната агрегатна девизна позиција и тоа: 

- извештајот ОДП-д (декадно), со состојба на 10-ти 
и 20-ти во месецот, се доставува во рок од 2 работни 
дена по истекот на датумот за кој се доставува извеш-
тајот, и 

- извештајот ОДП-д (декадно) со состојба на пос-
ледниот ден од тековниот месец и извештајот ОДП-м 
се доставуваат најдоцна до 8-ми во наредниот месец. 

7. За спроведување на оваа одлука, Народна банка 
на Република Македонија ќе донесе Упатство со об-
расци за извештаите. 

8. Пречистениот текст на Одлуката за утврдување 
и пресметување отворени девизни позиции на банките 
ги опфаќа Одлуката за утврдување и пресметување 
отворени девизни позиции на банките ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 33/2000) и одлуките за измени и допол-
нувања на Одлуката за утврдување и пресметување 
отворени девизни позиции на банките ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 77/2000, 79/2000, 28/2001 и 103/2001) во 
кои е означено времето на нивното влегување во сила. 

О.бр.02-15/ХС^-1/2001 Претседател 
25 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1875. 
Врз основа на член 10, 11 и 19, став 3 точка 3 и 

член 63 точка 9 од Законот за Народна банка на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народ-
на банка на Република Македонија, на својата XCIV 
седница, одржана на 25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 

1. Банките се должни да одржуваат задолжителна 
резерва кај Народна банка на Република Македонија 
на начин и во висина, утврдени со одредбите на оваа 
одлука. 

2. Банките пресметуваат задолжителна резерва 
согласно Одлуката за методологија за пресметување 
на обврската за задолжителна резерва на банките, и 
тоа: 

- по стапка од 10% од просечната месечна состојба 
на депозитите по видување и орочени до три месеци; 

- по стапка од 5% од просечната месечна состојба 
на депозитите орочени подолго од три месеци. 

Банките не пресметуваат задолжителна резерва 
на: девизните депозити, кредитите добиени од Народ-
на банка на Република Македонија и од банките и 
штедилниците. 

3. Обврската за задолжителна резерва се пресме-
тува на тој начин што се утврдува просечната дневна 
состојба на депозитите за секој календарски ден во те-
кот на претходниот месец и се множи со стапките оп-
ределени во точка 2 од оваа одлука. 

Пресметаната обврска за задолжителна резерва се 
утврдува за периодот од 11-ти во тековниот месец до 
10-ти во следниот месец. 

4. Обврската согласно со точка 3 банките ја испол-
нуваат така што треба да имаат за секој календарски 
ден во просек во благајната и на сметката на банката, 
во периодот од 11-от ден во тековниот до 10-от ден во 
следниот месец, износ еднаков најмалку на износот на 
пресметаната задолжителна резерва. 

5. Во исполнувањето на обврската за задолжител-
на резерва на дневна основа се вклучува 70% од сос-
тојбата на готовината во благајната на банката на те-
ковниот ден, при што овој износ не смее да биде пого-
лем од 60% од обврската. Како состојба на готовина 
во благајна на последниот ден од периодот на испол-
нување, се зема просекот од остварените состојби во 
сите претходни денови од истиот период на исполну-
вање. 

6. Делот од обврската за задолжителна резерва кој 
банките го исполнуваат со депозитни пари, се издвоју-
ва кај Народна банка на Република Македонија на 
сметка на банката. 

7. При исполнување на обврската за задолжителна 
резерва, банките се должни на крајот на секој ден да 
имаат на сметката на банката најмалку 40% од обврс-
ката. 

8. Извештајот за пресметување на обврската за за-
должителната резерва на банките согласно со оваа од-
лука банките го доставуваат до Народна банка на Ре-
публика Македонија на 11-ти во месецот според упат-
ство што го донесува гувернерот. 

Користењето и исполнувањето на обврската за за-
должителната резерва Народна банка на Република 
Македонија ги следи дневно, а банките се должни да 
изготвуваат Преглед за одржување на просечно ниво 
на задолжителна резерва на банката според Упатство 
за начинот на пополнување што го донесува гуверне-
рот. 

Извештаите од оваа точка банките ги составуваат 
на обрасци пропишани од Народна банка на Републи-
ка Македонија. 

9. Народна банка на Република Македонија плаќа 
надомест на задолжителна резерва на просечно издво-
ените средства на сметката на банката во текот на 
периодот на исполнување. 

На делот од обврската за задолжителна резерва 
исполнета со готовина во благајна, како и на издвое-
ните средства над обврската, Народна банка на Репуб-
лика Македонија не плаќа надомест. 

10. Доколку Банката не го обезбеди просекот на 
задолжителна резерва согласно точките 3 и 4 од оваа 
одлука, или користи задолжителна резерва над 60% 
на крајот на денот, без оглед дали го одржува просеч-
ното ниво на задолжителна резерва, спрема истата се 
преземаат мерки од Одлуката за мерките и постапка-
та за преземање мерки спрема банки во услови на 
привремена, или трајна неликвидност ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/98 и 51/2001). 

11. Првата пресметка на задолжителна резерва 
согласно Одлуката за методологија за пресметување 
на обврската за задолжителна резерва на банките, се 
однесува на јануари 2002 година. 

12. Со денот на започнување со примена на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за пресметува-
ње, издвојување и користење на задолжителна резер-
ва на банките за одржување на нивната дневна лик-
видност ("Службен весник на РМ" бр. 62/95, 9/96, 
53/96, 65/96, 26/97, 21/99, 24/2000, 41/2001, 43/2001, 
51/2001 и 78/2001). 



28 декември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 103 - Стр. 5503 

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 11.02.2002 година. 

О.бр.02-15/ХСIV-2/2001 Претседател 
25 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1876. 
Врз основа на член 10, 11 и 19, став 3 точка 3 и 

член 63 став 1 точка 9 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народ-
на банка на Република Македонија, на својата XCIV 
седница, одржана на 25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА 

ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

1. Штедилниците се должни да одржуваат задол-
жителна резерва кај Народна банка на Република Ма-
кедонија на начин и во висина, утврдени со одредбите 
на оваа одлука. 

2. Задолжителната резерва на штедилниците се 
пресметува на денарските депозити, и тоа: 

- по стапка од 4% од просечната месечна состојба 
на денарските депозити по видување и орочени до три 
месеци; 

- по стапка од 1,5% од просечната месечна состој-
ба на денарските депозити орочени подолго од три ме-
сеци. 

3. Обврската за задолжителна резерва се пресме-
тува на тој начин што се утврдува просечната дневна 
состојба на денарските депозити за секој календарски 
ден во текот на претходниот месец и се множи со 
стапките определени во точка 2 од оваа одлука. 

Пресметаната обврска за задолжителна резерва се 
утврдува за периодот од 11-ти во тековниот месец до 
10-ти во следниот месец. 

4. Задолжителната резерва пресметана во смисла 
на оваа одлука штедилниците ја издвојуваат кај На-
родна банка на Република Македонија со пренос на 
средствата на посебна сметка за издвоена задолжител-
на резерва на штедилниците. 

5. Извештајот за пресметување на обврската за за-
должителната резерва на штедилниците согласно со 
оваа одлука штедилниците го доставуваат до Народна 
банка на Република Македонија на 11-ти во месецот 
според упатство што го донесува гувернерот. 

Извештајот од оваа точка штедилниците го соста-
вуваат на образец пропишан од Народна банка на Ре-
публика Македонија. 

6. Народна банка на Република Македонија плаќа 
надомест на издвоените средства на задолжителна ре-
зерва. 

7. Средствата на задолжителната резерва штедил-
ниците ги користат за исплата на депозити на граѓани-
те без ограничување во случај кога гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија со одлука ќе 
утврди дека се исполнети условите за воведување пос-
тапка за ликвидација или стечај на штедилницата. 

8. Првата пресметка на задолжителна резерва сог-
ласно оваа одлука, се однесува на јануари 2002 година. 

9. Со денот на започнување со примена на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за пресметување, 
издвојување и користење на задолжителна резерва на 
штедилниците ("Службен весник на РМ" бр. 62/95 и 
78/2001). 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 11.02.2002 година. 

О.бр.02-15/ХСIV-5/2001 Претседател 
25 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1877. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно 

работење ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 30/93, 40/96 и 54/2000) и врз основа на 
член 29 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот 
на Народна банка на Република Македонија на своја-
та XCIV седница одржана на 25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗ-
НОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 
ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ, 
ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИ-

ТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.01.2002 ДО 31.03.2002 
ГОДИНА 

1. На банките кои добиле овластување за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи со 
странство до влегување во сила на оваа одлука, им се 
утврдува износот од УСД 64.718.000 како најмал износ 
на девизи кој мораат да го држат на сметките во 
странство и УСД 97.077.000 како најголем износ кој 
можат да го држат на сметките во странство од 
01.01.2002 до 31.03.2002 година. 

Поединечните износи за најмалиот, односно најго-
лемиот износ на девизи кој овластените банки за вр-
шење платен промет со странство и кредитни работи 
со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките во странство, гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за 
секоја банка пооделно. 

Одлуките на гувернерот од претходниот став се 
обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за 
девизно работење. 

2. Банката што ќе добие овластување за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи со 
странство, по влегувањето во сила на оваа одлука мо-
ра да држи 25% од капиталот потребен за добивање 
овластување за вршење платен промет со странство и 
кредитни работи со странство, како најмал износ на 
девизи на сметките во странство. 

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да 
го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на доби-
вање на овластувањето за вршење платен промет со 
странство и кредитни работи со странство. Поимот 
износ на девизи кој овластените банки за вршење платен 
промет со странство и кредитни работи со странство мо-
раат, односно можат да го држат на сметките во стран-
ство согласно оваа одлука, претставува износот на девиз-
ни средства во позиција пресметан според Одлуката за 
начинот и условите на купопродажба на девизи меѓу 
правните лица во Република Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 01.01.2002 година. 
О.бр .02-15/XCIV-6/2001 Претседател 
25 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 
1878. 

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за девизно 
работење ("Службен весник на РМ" бр. 30/93, 40/96 и 
54/2000) и член 63 став 1 точка 30 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на својата 
XCIV седница одржана на 25.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА НА ДЕВИЗЕН 

ШТЕДЕН ВЛОГ ЗА ДОМАШНО И СТРАНСКО 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

1. Во Одлуката за начинот на водење на девизна 
сметка на девизен штеден влог за домашно и странско 
физичко лице ("Службен весник на РМ" бр. 63/93) во 
точката VIII, по точката 16 се додава нова точка 16-а 
која гласи: 
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"Странските физички лица вршат уплати на своја-
та девизна сметка на начин и под услови утврдени со 
Одлуката за условите под кои средства на странски, 
правни и физички лица можат да се примаат во депо-
зит". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја"-

O.бр.02-15/XCIV-7/2001 Претседател 
25 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1879. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 30 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 
37/98), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на својата XCIV седница, одржана на 25.12.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОДАТО-
ЦИТЕ ЗА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ 

И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

1. Во Одлуката за начинот на доставување и содр-
жина на податоците за дневната ликвидност на банки-
те и штедилниците ("Службен весник на РМ" бр. 
24/2000 и 41/2001) се вршат следните измени: 

а) Во точка 2 во потточка 1) зборот "жиро" се 
брише; 

б) Во точка 2 потточка 3) се брише; 
ц) Во точка 2 став 2 потточка 1) зборот "жиро" се 

брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 11.02.2002 година. 

O.бр.02-15/XCIV-4/2001 Претседател 
25 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1880. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за девизно 

работење ("Службен весник на РМ" бр. 30/93, 40/96 и 
54/2000) и член 63 став 1 точка 30 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Со-
ветот на Народна банка на Република Македонија, на 
својата XCIV-та седница одржана на 25.12.2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СРЕДСТВА НА 
СТРАНСКИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ 

ДА СЕ ПРИМААТ ВО ДЕПОЗИТ 

1. Во Одлуката за условите под кои средства на 
странски правни и физички лица можат да се примаат 
во депозит ("Службен весник на РМ" бр. 40/93, 28/94 и 
16/2001), став 4 на точка 2 се заменува со четири нови 
става: 4, 5, 6 и 7 кои гласат: 

"Уплатите на сметките од точка 1 на оваа одлука 
странските лица можат да ги вршат и во ефективни 
странски пари врз основа на: 

- писмено барање за уплата, поднесено од стран-
ското лице и 

- писмена потврда издадена од царинските служби 
на Република Македонија, согласно точка 3 став 2 од 
Одлуката за пријавување на ефективни странски пари 
кои можат да се внесуваат, или изнесуваат од Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 39/93, 
49/93, 104/2000 и 26/2001). 

Потврдата од став 4 на оваа точка може да се упот-
реби само за една уплата независно од тоа дали се уп-
латува целокупниот износ наведен во потврдата, или 
помал износ од износот наведен во истата. 

Банката уплатите во ефективни странски пари ги 
прима само ако потврдата од став 4 на оваа точка е из-
дадена најрано 30 дена пред денот на поднесување на 
истата во Банката. 

Овластените банки се должни на Народна банка 
на Република Македонија да и доставуваат месечни 
извештаи за уплатите извршени согласно став 4 од 
оваа точка, заедно со копија од потврдата издадена од 
царинските служби." 

2. Ставот 5 станува став 8, зборовите: "По исклу-
чок од став 4 на оваа точка" се бришат и по зборот: 
"полагаат" се додава зборот: "и". 

3. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои уп-
латата на девизните сметки на странските лица може 
да се врши во ефективни странски пари ("Службен 
весник на РМ" - доверливо гласило бр. 9/93 и 5/94). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

О.бр.02-15/XCIV-8/2001 Претседател 
25 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1881. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за девизно 

работење ("Службен весник на РМ" бр. 30/93, 40/96 и 
54/2000) и член 63 став 1 точка 30 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Со-
ветот на Народна банка на Република Македонија, на 
својата XCIV-та седница, одржана на 25.12.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 

НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ 
РАБОТИ 

I. Во Одлуката за условите и начинот на вршење 
на менувачки работи ("Службен весник на РМ" бр. 
9/96, 65/96, 17/98, 77/2000 и 97/2000 се вршат следните 
измени: 

1. Во точката 2 потточка 7) зборовите: "од заводот 
за платен промет" се заменуваат со зборовите: "од 
банката во која има отворено сметка". 

2. Во точката 2 потточката 10) се брише. 
3. Во точката 4 став 1 зборовите: "или за Народна 

банка на Република Македонија" се бришат. 
4. Во точката 4 став 3 зборовите: "Народна банка 

на Република Македонија или" се бришат. 
5. Во точката 4 став 4 се брише. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

O.бр.02-15/XCIV-9/2001 Претседател 
25 декември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

И С П Р А В К А 
НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 02/2001 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

Се врши исправка на Отворениот повик бр. 
02/2001 за прибирање на понуди со јавно отворање 
("Службен весник не РМ" бр. 101/2001), каде набаву-
вач е Јавното Претпријатие Службен весник не Ре-
публика Македонија ц.о. Скопје, а предмет на набав-
ката е прибирање на понуди за набавка на компјутер-
ска опрема за интернет пристап. 
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Исправката се врши во точка 4. ПРИДРУЖНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА од Отворениот повик, каде под-
точките 2, 3, и 4 се исправаат и менуваат на следниот 
начин: 

2. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. (Издаден од Централниот 
регистар). 

3. Понудувачот треба да приложи доказ дека на 
понудувачот не се однесуваат ниту еден од случаите 
наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни на-
бавки, и тоа извод од судската евиденција или друг со-
одветен документ од надлежен орган. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
1813. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за платниот промет 5411 
1814. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за трансформација на Заводот 
за платен промет 5411 

1815. Закон за изменување на Законот за деви-
зното работење 5412 

1816. Закон за изменување на Законот за др-
жавните службеници 5412 

1817. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за данок на финансиски транса-
кции 5412 

1818. Одлука за основање на пратеничка група 
на Собранието на Република Македонија 
за соработка со парламентот на Народна 
Република Кина 5412 

1819. Одлука за изменување на Одлуката за 
избор на претседатели и членови на ко-
мисиите на Собранието на Република 
Македонија 5413 

1820. Одлука за изменување на Одлуката за 
разрешување и именување на претседа-
тел на Одборот за доделување на награ-
дата "Гоце Делчев" 5413 

1821. Одлука за огласување избор на судии на 
основните судови 5413 

1822. Одлука за огласување избор на судии на 
Врховниот суд на Република Македонија. 5413 

1823. Одлука за огласување избор на судии на 
Апелационите судови во Скопје, Битола 
и Штип 5414 

1824. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за начинот и постапката на от-
уѓувањето, давањето под закуп и висина-
та на посебните трошоци на постапките 
за отуѓувањето и давањето под закуп на 
градежното земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија 5414 

1825. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за начинот и условите за транс-
формација на правото на користење на 
градежно земјиште сопственост на Репу-
блика Македонија во право на сопстве-
ност или право на долготраен закуп 5415 

1826. Одлука за распределба на дел од вишо-
ците на приходите над дозволеното ниво 
на потрошувачка во 2001 година 5415 

1827. Одлука за распределба на дел од вишо-
ците на приходите над дозволеното ниво 
на потрошувачка во 2001 година 5416 

1828. Одлука за распределба на дел од вишо-
ците на приходите над дозволеното ниво 
на потрошувачка во 2001 година 5416 

1829. Одлука за давање на користење на не-
движен имот под закуп без надоместок 5416 

1830. Одлука за објавување оглас за финанси-
рање проекти од јавен интерес 5416 

1831. Одлука за давање согласност на Статута-
рната одлука за изменување и дополну-
вање на Статутот на Јавната научна уста-
нова Институт за јужни земјоделски кул-
тури Струмица 5417 

1832. Одлука за утврдување на субјекти на кои 
без надомест им се доставуваат публика-
циони материјали од Државниот завод за 
статистика 5417 

1833. Одлука за одобрување на Дополнителни-
от протокол за вино и алкохолни пијало-
ци кон Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација меѓу Република Македонија 
и Европските заедници и нивните земји 
членки 5419 

1834. Одлука за одобрување на Дополнителни-
от протокол за вино и алкохолни пијало-
ци кон Времената спогодба за трговија и 
трговски прашања меѓу Република Ма-
кедонија и Европската заедница 5420 

1835. Одлука за увоз во Република Македонија 
на одделни земјоделски стоки со потекло 
од Европската заедница за 2002 година 5420 

1836. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Јавната научна установа Институт 
за фолклор "Марко Цепенков" - Скопје.. 5422 

1837. Одлука за одземање концесија за врше-
ње радиодифузна дејност 5422 

1838. Одлука за енергетскиот биланс на Репуб-
лика Македонија за 2002 година 5422 

1839. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за одобрување дисконт на вкупните 
неисполнети обврски и идните сукцесив-
ни обврски на ЈКП на општините корис-
ници на вода од Регионалниот водовод 
"Студенчица" за периодот 1.01.2001 за-
клучно со 30.06.2002 година 5422 

1840. Одлука за определување на квантитатив-
ните ограничувања во извозот и увозот 
на стоки за 2002 година, согласно Спого-
дбата за трговија меѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Сојузната Влада на 
Сојузна Република Југославија 5423 

1841. Одлука за определување на царински 
квоти за 2002 година согласно Договорот 
за слободна трговија меѓу Република Ма-
кедонија и Украина 5425 

1842. Одлука за определување на царински 
квоти за 2002 година согласно Договорот 
за слободна трговија меѓу Република Ма-
кедонија и Република Словенија 5426 

1843. Одлука за определување на царински 
квоти за 2002 година согласно Договорот 
за слободна трговија меѓу Република Ма-
кедонија и Република Хрватска 5427 

1844. Одлука за увоз на производи во Републи-
ка Македонија со потекло од Република 
Бугарија кои се предмет на концесии за 
2002 година 5429 

1845. Одлука за определување на царински кв-
оти за 2002 година согласно Договорот за 
слободна трговија меѓу Република Маке-
донија и Република Турција 5431 
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1846. Одлука за определување највисоки цени 
на одделни услуги во производството и 
дистрибуцијата на вода и одведување на 
отпадни води 5432 

1847. Одлука за наплата на надоместок за ко-
ристење на радиофреквенции по пат на 
обврзници 5432 

1848. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-песок и чакал на 
трговско друштво за производство, прое-
ктирање и инженеринг "Вардарградба" 
Д.О.О. - Скопје, на локалитет кај с. Тру-
барево, Скопско 5433 

1849. Одлука за определување царински кон-
тингенти при увоз на нафтени деривати... 5433 

1850. Решение за разрешување и именување 
член на Училишниот одбор на ЦОУ 
"Драга Стојановска" с. Ракотинци-Скоп-
је 5433 

1851. Решение за именување член на Управни-
от одбор на Струшките вечери на поези-
јата - Струга 5433 

1852. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Народниот театар "Војдан Черно-
дрински" Прилеп 5434 

1853. Решение за именување претседател и чл-
енови на Комисијата за физичка делба и 
проценка на имотот на Заводот за пла-
тен промет 5434 

1854. Решение за именување вршител на дол-
жноста директор на Јавното радиодифуз-
но претпријатие на локално ниво Центар 
за информации - Струга 5434 

1855. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Јавното радиодифузно 
претпријатие на локално ниво РТВ Беро-
во 5434 

1856. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Јав-
ното радиодифузно претпријатие на ло-
кално ниво РТВ-Берово 5435 

1857. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Јав-
ното радиодифузно претпријатие на ло-
кално ниво Центар за информација - Ст-
руга 5435 

1858. Методологија за изменување и дополну-
вање на Методологијата за определува-
ње на висината на надоместокот за тран-
сформација на градежното земјиште 5435 

1859. Тарифа за висината на надоместокот за 
користење на услугите од Централниот 
регистар на Република Македонија 5436 

1860. Правилник за формата, содржината и на-
чинот на пополнување на годишната да-
ночна пријава за утврдување на персо-
налниот данок на доход 5437 

1861. Правилник за класификација на расходи-
те 5441 

1862. Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за формата и содржината 
на платните инструменти за вршење на 
платниот промет во земјата 5448 

1863. Правилник за формата, содржината и 
начинот на пополнување на пријавата за 
регистрација на даночните обврзници 5448 

1864. Правилник за образецот на легитимаци-
јата на инспекторот за поштенски сооб-
раќај 5494 

1865. Правилник за образецот на легитимаци-
јата на инспекторот за патен сообраќај.... 5494 

1866. Правилник за образецот на легитимаци-
јата на инспекторот за железници 5495 

1867. Правилник за формата и содржината на 
образецот на легитимацијата на инспек-
торот за жичари и ски-лифтови 5496 

1868. Правилник за образецот на легитимаци-
јата на инспекторот за патишта 5497 

1869. Решение од Министерството за еконо-
мија 5498 

1870. Упатство за постапката за распределба 
на количествата на стоките во рамките 
на поодделни квоти при увозот на 
одделни земјоделски стоки со потекло од 
Европската заедница за 2002 година 5498 

1871. Упатство за постапката за распределба 
на количествата на стоките во рамките 
на поодделни квоти при увозот на оддел-
ни земјоделски стоки со потекло од Ре-
публика Бугарија за 2002 година 5498 

1872. Одлука за методологијата за пресметува-
ње на обврската за задолжителна резер-
ва на банки 5499 

1873. Одлука за измени и дополнувања на од-
луката за утврдување и пресметување от-
ворени девизни позиции на банките 5501 

1874. Одлука за утврдување и пресметување 
отворени девизни позиции на банките 
(пречистен текст) 5501 

1875. Одлука за задолжителна резерва на бан-
ките 5502 

1876. Одлука за задолжителна резерва на ште-
дилниците 5503 

1877. Одлука за најмалиот, односно најголеми-
от износ на девизи кој овластените банки 
за вршење платен промет со странство и 
кредитни работи со странство мораат, 
односно можат да го држат на сметките 
во странство од 01.01.2002 до 31.03.2002 
година 5503 

1878. Одлука за дополнување на Одлуката за 
начинот на водење на девизна сметка на 
девизен штеден влог за домашно и стран-
ско физичко лице 5503 

1879. Одлука за изменување на Одлуката за 
начинот на доставување и содржина на 
податоците за дневната ликвидност на 
банките и штедилниците 5504 

1880. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за условите под кои средства 
на странски правни и физички лица мо-
жат да се примаат во депозит 5504 

1881. Одлука за измена на Одлуката за услови-
те и начинот на вршење на менувачки 
работи 5504 
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