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1599. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органи-
те на државната власт во поглед на средствата во др-
жавна сопственост што тие ги користат и располагаат 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/02), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 07.12.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ   

Член 1 
На ЈЗУ Медицински центар - Кавадарци му преста-

нува правото на користење на дел од недвижен имот 
запишан во евидентен лист бр. 9437 КО Кавадарци 2, и 
тоа: дел од објектот �Барака за општа медицина� со ко-
рисна површина од 286 м2 што се наоѓа на приземје во 
зграда 1 лоцирана на ул. �Браќа Миладинови� бр. 11, 
Кавадарци на КП број 12541/1 КО Кавадарци 2 со дел 
од земјиштето под објект (вкупно 329 м2) евидентиран 
во имотен лист 2963, како и дворно место околу бара-
ката со 288 м2 со мери и граници (од југ - до оградата; 
север - 5 метри од бараката; запад 3 метри до ивицата 
на патеката за останатите објекти кои ги користи Ме-
дицински центар Кавадарци и исток - до ѕидот на со-
седната барака), со вкупна површина од 617 м2, сопс-
твеност на Република Македонија. 
Имотот од став 1 на овој член се дава на користење 

на Здружението на пензионери - Кавадарци. 
Останатиот дел од просторот во објектот �Барака за 

општа медицина� останува на користење на ЈЗУ Меди-
цин ки центар - Кавадарци. с 

Член 2 
Правото на користење на објектот опишан во член 

1 на одлуката се пренесува без надоместок. 
 

Член 3 
Примопредавањето на објектот да се изврши поме-

ѓу ЈЗУ Медицински центар Кавадарци и Здружението 
на пензионери - Кавадарци. 

 
Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 23-2124/1             Заменик на претседателот 

7 декември 2004 година       на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија,  
                Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1600. 
Врз основа на член 9, став 1 од Законот за јавни па-

тишта (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 26/96, 40/99, 96/00 и 29/02) и член 36, став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/00 и 12/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6.12.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ-
ТЕ ТИШТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПА 

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и 
регионалните патишта во Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 54/94, 
60/95, 41/96, 47/97, 107/00, 112/00, 26/01, 40/01, 72/01, 
79/01, 81/01 и 36/04), во точка 1, под Б се врши следно-
то дополнување: 
К1-301                 с. Танушевци-врска со Р-301. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
Бр. 23-4279/1              Заменик на претседателот 

7 декември 2004 година        на Владата на Република 
    Скопје                             Македонија,  
             Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1601. 
Врз основа  на член  184 од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 07.12.2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКА КОЈА ПРИ УВОЗОТ 
С  ОСЛОБОДУВА ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА Е 

1. Со ова решение се утврдува стока што не се про-
изведува во Република Македонија, а која при увозот 
се ослободува од плаќање на царина, за потребите на 
Министерството за транспорт и врски-Управа за ци-
вилна воздушна пловидба и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

во парчиња 
1 2 3 4 

7014 7014 00 00 00 Производи од стакло 
за сигнализација и 
оптички делови од 
стакло (освен оние 
од тар.број 7015), оп-
тички необработени  39 

8539  Електрични сијалици 
со влакна или еле-
ктрични сијалици со 
празнење, вклучувај-
ќи и затворени реф-
лекторски влошки со 
вградени сијалици и 
ултравиолетови или 
инфрацрвени сијали-
ци; лачни сијалици: 

 

 8539 21 92 00 ---- Што надминува 
100 V 

389 

 8539 21 98 00 ---- Што не надми-
нува 100 V 

690 

 8539 22 90 00 --- Друго 133 
9405  Ламби и други свет-

лечки тела, вклучу-
вајќи и рефлектори и 
нивни делови, на 
друго место неспом-
нати ниту опфатени; 
осветлени знаци, 
осветлени плочки со 
имиња и слично, со 
постојано фиксиран 
светлосен извор и 
нивни делови на 
друго место неспом-
нати ниту опфатени; 

 

 9405 99 90 00 --- Друго 5 
8534 00  Печатени кола:  
 8534 00 19 00 -- Друго 1 
7616  Други производи од 

алуминиум: 
 

 7616 99 90 90 ---- Друго 12 
7609 00 00 00  Прибор за цевки, од 

алуминиум (на при-
мер, спојници, коле-
на, муфови) 

5 

9002  Леќи, призми, огле-
дала и други оптич-
ки елементи, од кој 
и да е материјал, 
монтирани, што се 
делови или прибор 
на инструменти или 
на апарати, освен 
такви елементи од 
оптички необрабо-
тено стакло: 
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 9002 90 90 00 -- Друго 2 
4016  Други производи од 

гума, освен од твр-
да гума: 

 

 4016 99 88 00 ------ Друго 40 
 4016 93 90 00 --- Друго 174 
8534 00  Печатени кола:  
 8534 00 90 00 - Со други пасивни 

елементи 
1 

8536  Електрични апарати 
за вклучување и 
исклучување или 
заштита на елект-
рични струјни кола 
или за остварување 
на приклучување за 
или во електрични 
струјни кола (на 
пример, прекинува-
чи, релеи, стопувач-
ки осигурувачи, при-
гушувачи на бра-
нови со висока фре-
квенција, вклучни-
ци, штекери, сија-
лични грла, развод-
ни кутии), за напо-
ни што не надмину-
ва 1000 V 

 

 8536 10 10 00 -- За јачина на стру-
ја што не надмину-
ва 10 А 

80 

 8536 10 50 00 -- За јачина на стру-
ја што надминува 
10 А но не надми-
нува 63 А 

80 

 8536 10 90 00  --За јачина на струја 
што надминува 63 А 

40 

 8536 90 10 00 -- Конектори и кон-
тактни елементи за 
жица и кабли 

20 

1603. 
Врз основа на член 7 од Законот за вршење на зана-

етчиска дејност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 62/2004), министерот за економија донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕТО НА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХ-
НИЧКИ УСЛОВИ НА ПРОСТОРИИТЕ ВО КОИ СЕ  

ВРШИ ЗАНАЕТЧИСКАТА ДЕЈНОСТ  
Член  1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот за исполнување на минималните 
технички услови на просториите во кои се врши зана-
етч ската дејност. и 

Член  2 
Образецот на пријавата е со димензија на формат А 

4 и ги содржи следните податоци: назив и седиште на 
фирмата на занаетчијата, податоци за занаетчијата, ре-
гистрираните дејности согласно Националната класи-
фикација на дејности, адреса на просториите во кои се 
врши занаетчиската дејност и изјава на занаетчијата.  

Член  3 
Пријавата се поднесува до Министерството за еко-

номија � Државен пазарен инспекторат, во два приме-
рока, од кои едниот примерок заверен од Државниот 
пазарен инспекторат треба да биде во просториите во 
кои се врши дејноста.   

Член  4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
        Бр. 08-7331/3               Министер, 
12 ноември 2004 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 

        Скопје  
 
  
 2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 
  
   Бр. 23-4335-1                  Заменик на претседателот  7 декември 2004 година          на Владата на Република               Скопје                                     Македонија,                                                 Радмила Шекеринска, с.р.  ___________  1602.  Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97, 23/99 и 74/2004) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 ноември 2004 година, донесе 

 
 
 
 
 
 
 

  
Р Е Ш Е Н И Е  

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО СО 

ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 

 
 
 
  
 1. За заменик на директорот на Казнено-поправниот 

дом Идризово со Отворено одделение во Велес се име-
нува Изет Ризаху, дипл. правник. 

 
 
 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 
  
        Бр.17-4255/1                    Заменик на претседателот  
 29 ноември 2004 година         на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија,                                                 Радмила Шекеринска, с.р. 
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1604. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за вршење на 

занаетчиска дејност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 62/04), министерот за економија донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧ-
КИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА 

ДЕЈНОСТ  
Член  1 

Со овој правилник се пропишуваат минимално-тех-
ничките услови за вршење на занаетчиски дејности, до-
колку за одделни занаетчиски дејности со посебни про-
писи поинаку не е определено. 

 
Член  2 

Просториите во кои се врши дејноста мора да имаат 
најмалку 2,5 м висина и површина од 5 м2 . Во случај 
на простории со кос покрив, најмалата висина не смее 
да биде под 2,2 м.  

Член  3 
Површината за движење на вработените треба да 

биде така димензионирана да овозможува слободно и 
безбедно движење на вработените. 

  
Член  4 

Проветрување 
Во просториите, во зависност од видот на дејноста 

и суровината која се преработува, мора да се овозможи 
природна или вештачка вентилација.  
Доколку во просториите, при вршењето на дејно-

ста, настануваат гасови, испарувања, магла или прав во 
неподносливи количини или концентрација која не мо-
же да се спречи, мора да се вградат уреди за вшмукува-
ње и пречистување, кои ќе се постават  непосредно над 
опремата која истите ги создава. 

 
Член  5 
Бучава 

Во просториите во кои се врши дејноста треба да се 
внимава бучавата да се држи на ниво кое не влијае врз 
здравјето на вработените. Во спротивно, треба да се 
преземат мерки за заштита од бучава.  

 
Член  6 

Температура во просторијата 
Во просториите треба, додека трае работното вре-

ме, во склад со надворешните услови и потребите на 
вработените, да се овозможи  соодветна температура. 
Соодветната температура се постигнува или со за-

гревни или со разладни уреди. 
 

Член  7 
Осветленост 

Просториите мора да бидат така  осветлени за да 
овозможат добра видливост. 
Прекинувачите на осветлувањето треба да бидат 

вградени до вратите. Ова не важи доколку осветлува-
њето се вклучува централно. 

 
Член  8 

Под. Ѕидови. Покрив 
Подот во просториите не смее да биде лизгав и да 

има нерамнини. Тој треба да овозможи лесно одржува-
ње на чистотата.  
Површината на ѕидовите треба да е таква да овоз-

можува лесно чистење. Доколку се работи за провидни 
ѕидови или ѕидови изработени од стаклени елементи, 
тие треба да бидат направени од материјал кој при сво-
ето кршење не може да предизвика физички повреди. 
Покривот се изработува од стандардни материјали 

кои се користат во градежништвото. 

Член  9 
Прозорци. Осветлување од покривот 

Прозорските крила, во отворена состојба, не смеат 
да предизвикаат повреди кај вработените на нивните 
работни места, или да ја намалат потребната ширина за 
проаѓање. 
Прозорците и осветлувањето од покривот треба да 

се опремат така за да го спречат непосредното сончево 
зрачење. 
Прозорците кои се отвoраат со горниот дел треба да 

имаат соодветен механизам за отвoрање и затвoрање. 
 

Член  10 
Врати 

Положбата, бројот, изведбата и димензиите на вра-
тите треба да зависат од видот на просториите и нивна-
та употреба. 
Летечките врати мора да бидат провидни или да 

имаат отвор низ кој ќе може да се обезбеди видливост. 
Шибер врати мора да се осигураат против нивното 

под гање или испаѓање. и
 

Член  11 
Санитарии 

Просториите треба да се опремени со умивалници 
за раце и тоалети. 
Доколку занаетчиската дејност се врши исклучиво 

од страна на занаетчијата, просториите не мора да има-
ат тоалет.  
Во зависност од природата на занаетчиската деј-

ност како и бројот на вработените, просториите треба 
да имаат и купатило.  
Доколку има вработени и од двата пола (машки и 

жен ки), тоалетите и купатилата треба да бидат одвоени.  с
 

Член  12 
ПП заштита 

Просториите треба да бидат опремени со соодветна 
опрема за противпожарна заштита. 
Противпожарната опрема треба да биде лесно до-

стапна и едноставна за ракување. 
 

Член 13 
Канти за отпад 

Во зависност од суровините што се обработуваат или 
преработуваат, или од видот на дејноста, просториите 
треба да се опремени со канти за отпад. Доколку се ра-
боти за лесно запалив отпад односно за отпад со непри-
јатен мирис или нехигиенски отпад, кантата треба да е 
со поклопец и да е направена од незапалив материјал. 

 
Член 14 

Подвижни степеници 
Подвижни скали и бескрајни ленти кои се користат 

за превоз на вработените мора да бидат така изведени 
да гарантираат сигурност во превозот.  
Подвижните скали и бескрајните ленти мораат да 

бидат опремени, во случај на опасност по корисникот, 
со лесно препознатлив уред за исклучување, кој мора 
да биде поставен на лесно пристапно место. 

 
Член  15 

Рампа за утовар / истовар 
Рампата мора да биде широка најмалку 0,80 м. и да 

има најмалку еден излез.  
Кај рампи со поголема должина од 20 м, се препо-

рачува на секој крај да има излез. Излезите можат да 
бидат во вид на скали или косина.   

 
Член  16 

Просториите треба да бидат опремени со прирачна 
прва помош за случај на евентуални полесни повреди. 
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Прирачната прва помош треба да биде на видливо и 
лесно достапно место и да ги содржи неопходните ле-
карства за случај пружање на прва помош. 
Прирачната прва помош треба да се чува од загаду-

вање, влага и висока температура. 
 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
         Бр. 08-7331/2                             Министер,  
12 ноември 2004 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 

         Скопје           
___________ 

1605. 
Врз основа на член 15 став 4 од Законот за вршење 

на занаетчиска дејност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 62/04), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЗАНАЕТЧИИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на регистарот на занаетчиите. 

 
Член 2 

Регистарот на занаетчии се води во форма на тврдо 
вкоричена книга со димензии 430 х 300 мм, поврзани и 
нумерирани. Книгата е со сини корици и на предната 
страна има натпис од букви со златна боја: �Регистар 
на занаетчии�. 
Образецот на Регистарот на занаетчии е даден во 

прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Регистарот на занаетчии ги содржи следните рубрики: 
1. реден број, 
2. име, татково име и презиме, 
3. единствен матичен број, 
4. живеалиште на занаетчијата, телефон, 
5. стручна подготовка, 
6. број и дата на решението за извршеното впишу-

вање во регистарот, 
7. фирма на занаетчијата и скратен назив, 
8. седиште на занаетчијата, телефон, електронска 

адреса (E-mail), 
9. шифра на дејноста и опис, 
10. вид на занаетчиска дејност (занаетчиско произ-

водство, занаетчиски услуги, уметничко занаетчиство 
или домашно ракотворење), 

11. број на вработени, 
12. престанок на дејноста, по кој основ, број и дата 

на решението, 
13. привремено запирање со вршење на дејност, по 

кој основ, број и дата на решението, 
14. податоци за лицето кое привремено ја води деј-

носта, 
15. дата на продолжување со дејноста, 
16. забелешка и 
17. потпис на лицето што го извршило впишување-

то во регистарот. 
 

Член 4 
Во Регистарот на занаетчии се внесуваат податоци-

те од членот 3 на овој правилник, како и сите промени 
што ќе настанат по извршеното впишување. 

 
Член 5 

На една страна од Регистарот на занаетчии се впи-
шуваат податоци само за еден занаетчија. 

Член 6 
По пополнувањето на страната на Регистарот на за-

наетчии се отвора нова страна на која се означува стра-
ната од Регистарот од која е извршен преносот на пора-
нешната страна, како и бројот на новата страна на Ре-
гистарот.  

Член 7 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на Регистарот на занаетчии (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 49/98). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
  Бр. 08-7331/5                                Министер, 

12 ноември 2004 година         Стевчо Јакимовски, с.р. 
 
 
     Скопје 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИИ 
 

1 Реден број 
2 Име и презиме 
3 Единствен матичен број 
4 Живеалиште на занаетчијата, телефон 
5 Стручна подготовка 
6 Број и дата на решението за извршеното впишу-

вање во Регистарот 
7 Фирма на занаетчијата и скратен назив 
8 Седиште на занаетчијата, телефон, електронска 

адреса (E-mail) 
9 Шифра на дејноста и опис 
10 Вид на занаетчиска дејност (занаетчиско произ-

водство, занаетчиски услуги, уметничко занает-
чиство или домашно ракотворење) 

11 Број на вработени 
12 Престанок на дејноста, по кој основ, број и дата 

на решението 
13 Привремено запирање со дејност, по кој основ, 

број и дата на решението 
14 Податоци за лицето кое привремено ја води деј-

носта 
15 Дата на продолжување со дејноста 
16 Забелешка 
17 Потпис на лицето што го извршило впишување-

то на Регистарот 
___________ 

1606. 
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за вршење на 

занаетчиска дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 62/2004), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈ-
НОСТИ КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ВРШАТ ВО 

ПРОСТОРИИ 
 

Член  1 
Со овој правилник се определуваат занаетчиските 

дејности кои задолжително се вршат во простории. 
 

Член  2 
Дејностите од член 1 на овој правилник се дадени 

во листата која е во прилог и е составен дел на овој 
правилник.  

Член  3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
         Бр. 08-7331/1                           Министер, 
12 ноември 2004 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 
             Скопје 
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Л И С Т А 
на занаетчиски дејности кои задолжително 

се вршат во простории  
1. ГА / 15.11 
                    

Производство, обработка и конзерви-
рање на животинско месо, 

2. ГА / 15.12 
   

Производство, обработка и конзерви-
рање на живинско месо, 

3. ГА / 15.13 
  

Преработка на животинско и живин-
ско месо 

4. ГА / 15.20 
  

Преработка и конзервирање на риба 
и производи од риба, 

5. ГА / 15.31 
  

Преработка и конзервирање на ком-
пири, 

6. ГА / 15.32 
  

Производство на сокови од овошје и 
зеленчук, 

7. ГА / 15.33 
    

Преработка и конзервирање на овош-
је и зеленчук, неспомнато на друго 
место, 

8. ГА / 15.51 
  

Преработка на млеко и производство 
на сирења, 

9. ГА / 15.52 
  

Производство на сладолед и други 
замрзнати смеси, 

10. ГА / 15.61 Производство на мелнички производи, 
11. ГА / 15.71 
  

Производство на готова храна за жи-
вотни што се одгледуваат на фарми, 

12. ГА/ 15.81/1 
  

Производство на леб и печива во све-
жа состојба, 

13. ГА/ 15.81/2 Производство на свежи слатки, 
14.ГА / 15.82/1 
  

Производство на препечен леб и дво-
пек и конзервирани печива и слатки, 

15. ГА/ 15.82/2 Производство на кекси, 
16. ГА / 15.84 
   

Производство на какао, чоколади, 
бонбони и кондиторски производи, 

17. ГА / 15.85 
  

Производство на макарони, кори, ка-
даиф, јуфки и слични тестенини, 

18. ГА / 15.86 Преработка на чај и кафе, 
19. ГА / 15.87 
  

Производство на зачини и други до-
датоци, 

20. ГА / 15.88 
  

Производство на хомогенизирани  
хранливи препарати и диететска храна, 

21. ГА / 15.91 
  

Производство на дестилирани алко-
холни пијалоци, 

22. ГА / 15.9 Производство на вино, 
23. ГА / 15.96 Производство на пиво, 
24. ГА / 15.97 Производство на слад, 
25. ГА / 15.98 Производство на минерална вода и 

освежителни пијалоци, 
26. ГБ / 17.11      Подготовка и предење на влакна од 

памучен вид 
27. ГБ / 17.12 
 

Подготовка и предење на влакна од 
волнен тип, 

28. ГБ / 17.13 
  

Подготовка и предење на чешлана 
волна, 

29. ГБ / 17.14 
  

Подготовка и предење на влакна од 
конопен и ленен тип, 

30. ГБ / 17.15 Подготовка и предење на свила, 
31. ГБ / 17.21 Ткаење на ткаенини од памучен тип, 
32. ГБ / 17.22 Ткаење на ткаенини од волнен тип, 
33. ГБ / 17.23 
 

Ткаење на ткаенини од чешлано вол-
нено предиво, 

34. ГБ / 17.24 Ткаење на ткаенини од свилен тип, 
35. ГБ / 15.25 Ткаење на други ткаенини, 
36. ГБ / 17.30 Довршување на текстилни ткаенини, 
37. ГБ / 17.40 
   

Производство на готови текстилни 
предмети, освен облека, 

38. ГБ / 17.54 
    

Производство на други текстилни 
предмети, неспомнати на друго место, 

39. ГБ / 17.71 
  

Производство на плетени и хеклани 
чорапи, 

40. ГБ / 17.72 
   

Производство на плетени и хеклани 
пуловери, џемпери и слични произ-
води, 

41. ГБ / 18.10 Производство на кожна облека, 
42. ГБ / 18.21 Производство на работни облеки, 
43. ГБ / 18.22 Производство на друга горна облека, 

44. ГБ / 18.23 Производство на долна облека, 
45. ГБ / 18.24 
  

Производство на други предмети и 
прибори за облека, неспомнати на 
друго место, 

46. ГБ / 18.30 
  

Доработка и боење на крзно, произ-
водство на предмети од крзно, 

47. ГБ / 18.34 
 

Производство на други предмети и 
прибори за облека, 

48. ГВ / 19.10 Штавење и доработка на кожа, 
49. ГВ / 19.20 
   

Производство на кофери, рачни тор-
би и слични предмети, седла и сарач-
ки производи, 

50. ГВ / 19.30  Производство на обувки, 
51. ГГ / 20.30 
  

Производство на градежни подови и 
столарија, 

52. ГГ / 20.40 Производство на дрвена амбалажа, 
53. ГГ / 20.51 
  

Производство на други производи од 
дрво, 

54. ГД / 21.21 
   

Производство на брановидна хартија и 
картон и амбалажа од хартија и картон, 

55. ГД / 21.22 
  

Производство на предмети за сани-
тарни и тоалетни потреби и за потре-
бите на домаќинствата, 

56. ГД / 21.23 Конфекционирање на хартија, 
57. ГД / 21.25 
  

Производство на други предмети од 
хартија и картон, неспомнати на дру-
го место, 

58. ГД / 22.15 Друга издавачка дејност, 
59. ГД / 22.22 Печатење неспомнато на друго место, 
60. ГД / 22.23 Книговезни и завршни работи, 
61. ГЕ / 24.30 
  

Производство на бои, лакови и слични 
премази, печатарско мастило и китови, 

62. ГЕ / 24.52 
  

Производство на парфеми и тоалетни 
препарати 

63. ГЕ / 24.62 Производство на туткал и желатин, 
64. ГЕ / 24.63 Производство на етерични масла, 
65. ГЖ/ 25.12 Протектирање на гуми за возила, 
66. ГЖ/ 25.13 
 

Производство на други производи од 
гума, 

67. ГЖ/ 25.21  Производство на плочи, листови, це-
вки и профили од пластични маси, 

68. ГЖ/ 25.22 
  

Производство на амбалажа од пла-
стични маси, 

69. ГЖ/ 25.23 
  

Производство на предмети за вграду-
вање од пластични маси, 

70. ГЖ/ 25.24 
 

Производство на други производи од 
пластични маси, 

71. ГЗ / 26.12 
  

Обликување и обработка на рамно 
стакло, 

72. ГЗ / 26.13 Производство на шупливо стакло, 
73. ГЗ / 26.15 
  

Производство и обработка на друго 
стакло, вклучувајќи и техничка стак-
лена стока, 

74. ГЗ / 26.62 
 

Производство на производи од гипс 
за градежни цели, 

75. ГЅ / 27.51 Леење на железо, 
76. ГЅ / 27.53 Леење на лесни метали, 
77. ГЅ / 27.54 Леење на обоени метали, 
78. ГЅ / 28.12 
  

Производство на метални производи 
за градежништвото, 

79. ГЅ / 28.40 
  

Ковање, пресување, штанцување и ва-
лање на метали, металургија на прав, 

80. ГЅ / 28.51 Обработка и пресвлекување на метали, 
81. ГЅ / 28.52 Општи машински работи, 
82. ГЅ / 28.62 Производство на алати, 
83. ГЅ / 28.63 Производство на брави и шарки, 
84. ГЅ / 28.71 
  

Производство на сандаци и слична 
амбалажа, 

85. ГЅ / 28.72 
  

Производство на амбалажа од лесни 
материјали, 

86. ГЅ / 28.73 Производство на жичани производи, 
87. ГЅ / 28.74 Производство на сврзувачки елементи, 
88. ГЅ / 28.75 
  

Производство на други фабрикувани 
метални производи, неспомнати на 
друго место, 
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89. ГИ / 29.56 
  

Производство на други машини за 
специјални намени, неспомнати на 
друго место, 

90. ГИ / 29.72 
  

Производство на неелектрични апа-
рати за домаќинствата, 

91. ГИ / 31.50 
  

Производство на сијалици и уреди за 
осветлување, 

92. ГИ / 32.10 
  

Производство на електронски ламби 
и цевки и други електронски компо-
ненти, 

93. ГЈ /  33.10/2 Производство на ортопедски апарати, 
94. ГК / 34.20 
  

Производство на каросерии за мотор-
ни возила, производство на приколки 
и полуприколки, 

95. ГК / 34.30 
   

Производство на делови и прибор за 
моторни возила и за нивните мотори, 

96. ГК / 35.12  Изградба и поправка на чамци за од-
мор и рекреација и спортски чамци, 

97. ГК / 35.41      Производство на мотоцикли, 
98. ГК / 35.42 Производство на велосипеди, 
99. ГК / 35.43 
 

Производство на средства за превоз 
на инвалиди,  

100. ГК / 35.50 
 

Производство на други сообраќајни 
средства, неспомнати на друго место, 

101. ГЛ / 36.11 Производство на столови и седишта, 
102. ГЛ / 36.12 
  

Производство на друг канцелариски 
мебел и мебел за продавници, 

103. ГЛ / 36.13 Производство на друг кујнски мебел, 
104. ГЛ / 36.14 Производство на друг мебел, 
105. ГЛ / 36.15 Производство на душеци, 
106. ГЛ / 36.22 
  

Производство на накит и слични пред-
мети, неспомнати на друго место, 

107. ГЛ / 36.30 
   

Производство на музички инстру-
менти, 

108. ГЛ / 36.50 Производство на игри и играчки, 
109. ГЛ / 36.61 Производство на имитација на накит, 
110. ГЛ / 36.63 
  

Друго производство на разновидни 
предмети, неспомнати на друго место, 

111. Е    / 50.20 
  

Одржување и поправка на моторни 
возила, 

112. Е / 50.40/4 Одржување и поправка на моторцикли, 
113. Е  / 52.71 
 

Поправка на чизми, обувки и други 
предмети од кожа, 

114. Е    / 52.73 Поправка на часовници и накит, 
115. Е    / 52.74 Поправки, неспомнати на друго место, 
116. Ж   / 55.52 Кетеринг 
117. И   / 71.40 
 

Изнајмување на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата, нес-
помнати на друго место, 

118. И   / 72.50 
   

Одржување и поправка на канцела-
риски и сметачки машини и сметачки 
системи, 

119. И   / 74.81 Фотографски услуги, 
120. Љ  / 93.01 
  

Перење и хемиско чистење на тек-
стилни и крзнени предмети, 

121. Љ  / 93.02 
   

Фризерски и други третмани за разу-
бавување, 

122 . Љ  / 93.04 
 

Третмани за подобрување на психо-
физичката состојба и расположението 

___________ 
1607. 
Врз основа на член 10 став 3 и 4 од Законот за вр-

шење на занаетчиска дејност (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 62/2004), министерот за еко-
номија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ КОИ 
МОЖАТ ДА ГИ ВРШАТ ЗАНАЕТЧИИТЕ 

 
Член  1 

Со овој правилник се определуваат дејностите кои 
можат да ги вршат занаетчиите, дејностите поврзани со 
уметничкото занаетчиство и домашното ракотворење 
како и дејностите за кои не е потребно соодветно обра-
зование или соодветна стручна оспособеност. 

Член  2 
Дејностите од член 1 на овој правилник се дадени 

во Листите 1, 2, 3 и 4 кои се во прилог и се составен 
дел  овој правилник.  на 

Член  3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

  
         Бр. 08-7331/4                      Министер, 
12 ноември 2004 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 
              Скопје  

ЛИСТА  бр.  1 
Дејности кои  можат да ги вршат занаетчиите    

1.  ГРАДЕЖНИШТВО  
1. ВБ/14.11  Вадење на камен за градежништвото, 
2. ВБ/14.12  Вадење на варовник, суров гипс и креда, 
3. ВБ/14.21  Вадење на чакал и песок, 
4. ВБ/14.22  Вадење на глина и каолин, 
5. Ѓ/ 45.11   Уривање и демонтирање на објекти,   

земјани работи, 
6. Ѓ/45.22   Подигање и монтажа на покривни кон-

струкции, 
7. Ѓ/45.23    Облагање на тротоари и дворови,  
8. Ѓ/45.25   Други градежни работи, вклучувајќи и 

специфични работи 
9. Ѓ/45.31 Поставување на електрична инсталација 

и прибор, 
10. Ѓ/45.32   Изолациони работи, 
11. Ѓ/45.33   Поставување на водоводна инсталација, 
12. Ѓ/45.34   Други инсталатерски работи, 
13. Ѓ/45.41   Малтерисување, 
14. Ѓ/45.42   Вградување на столарија, 
15. Ѓ/45.43   Поставување на подни и ѕидни облоги, 
16. Ѓ/45.44   Бојадисување и застаклување, 
17. Ѓ/45.45   Останати завршни работи. 

 
2. ЕЛЕКТРОМАШИНСТВО  

18. ГЅ/27.51   Леење на железо, 
19. ГЅ/27.53   Леење на лесни метали, 
20. ГЅ/27.54   Леење на обоени метали, 
21. ГЅ/28.12   
              

Производство на метални производи за 
градежништво, 

22. ГЅ/28.21   Производство на цистерни, резервоари и 
садови од метал, 

23. ГЅ/28.30   Производство на парни котли, освен кот-
ли за централно греење на топла вода, 

24. ГЅ/28.40   Ковање и пресување, 
25. ГЅ/28.51   Пресвлекување на метали, 
26. ГЅ/28.52   Општи машински работи, 
27. ГЅ/28.61   Производство на сечила, 
28. ГЅ/28.62   Производство на алати, 
29. ГЅ/28.63   Производство на брави и шарки, 
30. ГЅ/28.71   Производство на сандаци и слична амба-

лажа, 
31. ГЅ/28.72   Производство на амбалажа од лесни ма-

теријали, 
32.  ГЅ/28.73  Производство на жичани производи, 
33.  ГЅ/28.74  Производство на сврзувачки елементи, 
34.  ГЅ/28.75  Производство на други фабрикувани ме-

тални производи неспомнати на друго 
место, 

35.  ГИ/29.22 Производство на уреди за кревање и 
пренесување, 

36.  ГИ/29.24 Производство на други машини за оп-
шти намени, неспомнати на друго место, 

37.  ГИ/29.56 Производство на други машини за специ-
јални намени неспомнати на друго место, 

38.  ГИ/29.72 Производство на неелектрични апарати 
за домаќинства, 

39. ГЈ  /31.50 Производство на сијалици и уреди за 
осветлување, 
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40. ГЈ  /31.62
     

Производство на друга електрична опре-
ма, неспомната на друго место, 

41. ГЈ / 32.10 Производство на електронски ламби и це-
вки и други електронски компоненти, 

42.  ГК/34.20 Производство на каросерии, приколки и 
полуприколки, 

43.  ГК/34.30 Производство на делови и прибор за мо-
торни  возила, 

44.  ГК/35.12 Производство и поправка на чамци, 
45.  ГК/35.41 Производство на мотоцикли, 
46.  ГК/35.42 Производство на велосипеди, 
47.  ГК/35.43 Производство на средства за превоз на 

инвалиди, 
48. ГК/35.50  Производство на други сообраќајни 

средства, неспомнати на друго место, 
49.  ГЛ/36.15 Производство на душеци,   
50.  ГЛ/36.22 Производство на накит, 
51.  ГЛ/36.30 Производство на музички инструменти, 
52.  ГЛ/36.63 Друго производство на разновидни 

предмети, неспомнати на друго место, 
53.  ГЛ/37.10 Рециклажа на метални отпадоци и оста-

тоци, 
54.  Е   /50.20 Одржување и поправка на моторни возила, 
55. Е /50.40/4 Одржување и поправка на моторцикли, 
56.  Е  /52.72  Поправка на електрични апарати, 
57.  Е  /52.73  Поправка на часовници и накит, 
58.  Е  /52.74  Поправки неспомнати на друго место 
59.  И  /72.50 Поправка на канцеларски и сметачки ма-

шини и сметачки системи. 
 

3.  ПРЕРАБОТ А  НА  ДРВО К 
60.  ГГ/20.10  Производство на режана граѓа, импрег-

нација на дрвото, 
61. ГГ/20.30   Производство на градежни подови и сто-

ларија, 
62. ГГ/20.40   Производство на дрвена амбалажа, 
63.  ГГ/20.51  Производство на други производи од дрво, 
64.  ГГ/20.52  Производство на предмети од слама, 

плута и друг плетарски материјал, 
65.  ГК/35.12 Изградба и поправка на чамци, 
66.  ГЛ/36.11 Производство на столови и седишта, 
67.  ГЛ/36.12 Производство на канцелариски мебел и 

мебел за продавници, 
68.  ГЛ/36.13 Производство на друг кујнски мебел, 
69.  ГЛ/36.14 Производство на друг мебел, 
70.  ГЛ/36.50 Производство на игри и играчки, 
7
 

1.  ГЛ/36.62 Производство на метли и четки. 

4.  ТЕКСТИЛ,  КОЖА  И  КРЗНО  
72.  ГБ/17.11  Подготовка и предење на влакна од па-

мучен вид 
73.  ГБ/17.12  Подготовка и предење на влакна од вол-

нен вид, 
74.  ГБ/17.13  Подготовка и предење на чешлана вол-

на, 
75.  ГБ/17.14  Подготовка и предење на влакна од ко-

нопен и ленен тип, 
76.  ГБ/17.15  Подготовка и предење на свила 
77.  ГБ/17.21  Ткаење на ткаенини од памучен тип, 
78.  ГБ/17.22  Ткаење на ткаенини од волнен тип, 
79.  ГБ/17.23  Ткаење на ткаенини од чешлано волнено 

предиво 
80.  ГБ/17.24  Ткаење на ткаенини од свилен тип, 
81.  ГБ/17.25  Ткаење на други ткаенини, 
82.  ГБ/17.30  Довршување на текстилни ткаенини, 
83.  ГБ/17.40  Производство на готови текстилни пред-

мети, освен облека, 
84.  ГБ/17.51  Производство на теписи и подни пре-

кривки, 
85.  ГБ/17.52  Производство на јажиња, конопи, пле-

тенки и мрежи, 
86.  ГБ/17.54  Производство на други текстилни пред-

мети, неспомнати на друго место, 
87.  ГБ/17.71  Производство на плетени и хеклани чо-

рапи, 

88.  ГБ/17.72  Производство на плетени и хеклани џем-
пери, пуловери и слични производи, 

89.  ГБ/18.10  Производство на кожна облека, 
90.  ГБ/18.21  Производство на работни облеки, 
91.  ГБ/18.22  Производство на горна облека, 
92.  ГБ/18.23  Производство на долна облека, 
93.  ГБ/18/24 Производство на други предмети и при-

бори за облека, 
94.  ГБ/18.30  Доработка и боење на крзно, 
95.  ГВ/19.10 Штавење и доработка на кожа, 
96.  ГВ/19.20 Производство на кофери, рачни торби и 

слични предмети, седла и сарачки про-
изводи, 

97.  ГВ/19.30 Производство на обувки, 
98.  Е   /52.71 Поправка на чизми, обувки и други 

предмети од кожа. 
 

5.  ПРЕХРАНБЕНИ  ПРОИЗВОДИ  И  ПИЈАЛОЦИ  
99.  А  /01.25       Одгледување на други животни, 
100.  А  /02.01     Одгледување, користење и заштита на 

шуми, 
101.  ГА/15.11    Производство, обработка и конзерви-

рање на животинско месо, 
102.  ГА/15.12    Производство, обработка и конзерви-

рање на живинско месо, 
103.  ГА/15.13    Преработка на животинско и живин-

ско месо, 
104.  ГА/15.31    Преработка и конзервирање на компири, 
105.  ГА/15.32    Производство на сокови од овошје и 

зеленчук, 
106.  ГА/15.33    Преработка и конзервирање на овошје 

и зеленчук, 
107.  ГА/15.51    Преработка на млеко и производство 

на сирења, 
108.  ГА/15.52   Производство на сладолед и други за-

мрзнати смеси, 
109.  ГА/15.61    Производство на мелнички производи, 
110.  ГА/15.71    Производство на готова храна за жи-

вотни, 
111.  ГА/15.81/1 Производство на леб и печива во све-

жа состојба, 
112.  ГА/15.81/2 Производство на свежи слатки, 
113.  ГА/15.82/1 Производство на препечен леб и двопек, 
114.  ГА/15.82/2 Производство на кекси, 
115.  ГА/15.84    Производство на какао, чоколадо, бон-

бони и кондиторски производи, 
116.  ГА/15.85    Производство на макарони, кори, ка-

даиф и сл. тестенини, 
117.  ГА/15.86    Преработка на чај и кафе, 
118.  ГА/15.87    Производство на зачини и други дода-

тоци, 
119.  ГА/15.88    Производство на хомогенизирани 

хранливи препарати, 
120.  ГА/15.89    Производство на останати прехранбе-

ни производи, 
121.  ГА/15.91    Производство на дестилирани алко-

холни пијалоци, 
122.  ГА/15.93    Производство на вино, 
123.  ГА/15.96    Производство на пиво, 
124.  ГА/15.97    Производство на слад, 
125.  ГА/15.98/1 Производство на минерална вода, 
126.  ГА/15.98/2 Производство на освежителни пијалоци, 
1 27.  Ж  /55.52    Кетеринг 

6.  ЗДРАВЈЕ И НЕГА НА ТЕЛО  
128. ГЕ /24.52 
     

Производство на парфеми и тоалетни 
препарати, 

129. ГЕ /24.63 Производство на етерични масла 
130.ГЈ/33.10/2   Производство на ортопедски апарати, 
131.  ГЛ/36.40 
     

Производство на предмети за спорт-
ски потреби, 

132.  Љ /93.02   Фризерски и други третмани за разу-
бавување, 

133.  Љ  /93.04  Третмани за подобрување на психофи-
зичката состојба и расположението. 
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7. ХАРТИЈА, ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА                  
ПЕЧАТЕЊЕ  И  ИЗДАВАЧКА  ДЕЈНОСТ 

                  172.  И  /74.81   
 

134.  ГД/21.21   
 

Производство на амбалажà од хартија 
и картон, 

135.  ГД/21.22   Производство на предмети за санитар-
ни и тоалетни потреби и за потребите 
на домаќинствата, 

136.  ГД/21.23   Конфекционирање на хартија, 
137.  ГД/21.25   
   

Производство на други предмети од 
хартија и картон, 

138.  ГД/22.14   Издавање на снимени медиуми, 
139.  ГД/22.22   Печатење неспомнато на друго место, 
1 40.  ГД/22.23   Книговезни и завршни работи. 

8.  ХЕМИКАЛИИ  И  ХЕМИСКИ  ПРОИЗВОДИ  
141.  ГЕ/24.14   Производство на други основни орган-

ски хемикалии, 
142.  ГЕ/24.20   Производство на пестициди и други 

хемикалии за земјоделството, 
143. ГЕ/24.30    Производство на бои, лакови и други 

премази, печатарско мастило и китови, 
144.  ГЕ/24.51   Производство на сапуни и детергенти, 

препарати за чистење и полирање, 
145.  ГЕ/24.62   Производство на туткал и желатин, 
146.  ГЕ/24.66   Производство на други неспомнати 

хемиски производи, 
147.  Е  /52.74   Сервисирање на противпожарни апа-

рати.  
9.  ГУМА  И  СТИКА ПЛА 

148.  ГЖ/25.12  Протектирање на гуми за возила, 
149.  ГЖ/25.13  Производство на други производи од 

гума, 
150.  ГЖ/25.21  Производство на плочи, листови, це-

вки и профили од пластични маси, 
151.  ГЖ/25.22  Производство на амбалажа од пла-

стични маси, 
152.  ГЖ/25.23  Производство на предмети за вграду-

вање од пластични маси, 
153.  ГЖ/25.24  Производство на други производи од 

пластични маси, 
154.  ГЛ/36.63   Производство на неспомнати разно-

видни производи, 
155.  ГЛ/37.20   Рециклажа на неметални отпадоци и 

остатоци.  
10.  НЕМЕТАЛНИ  МИНЕРАЛИ  

156.  ГЗ/26.12    Обликување и обработка на рамно 
стакло, 

157.  ГЗ/26.13    Производство на шупливо стакло, 
158.  ГЗ/26.15    Производство и обработка на друго 

стакло, 
159.  ГЗ/26.21    Производство на керамички украсни 

предмети и керамички предмети за до-
маќинство, 

160.  ГЗ/26.24    Производство на други технички про-
изводи од керамика, 

161.  ГЗ/26.40    Производство на цигли и керамиди, 
162.  ГЗ/26.52    Производство на вар, 
163.  ГЗ/26.61    Производи од бетон за градежни цели, 
164.  ГЗ/26.62    Производство на производи од гипс за 

градежни цели, 
165.  ГЗ/26.66    Производство на други производи од 

бетон, цемент и гипс, 
166.  ГЗ/26.70    Сечење, обликување и обработка на 

камен, 
167.  ГЗ/26.81    Производство на брусни производи, 

 
11.  ЛИЧНИ  УСЛУГИ  

168.  А / 02.02
  

Услуги во одгледувањето и користе-
њето на шумите, 

169.  З   /63.11   Претовар на товар 
170.  И  /71.40   Изнајмување на предмети за лична 

употреба и за домаќинствата, 
171.  И  /74.70   Чистење на објекти 

Фотографски услуги 
173.  И  /74.82   Услуги на пакување 
174.  И  /74.84   Неспомнати деловни активности 
175. Љ  /92.33   Панаѓурски активности и активности 

на забавни паркови, 
176. Љ  /92.34   Други забавни активности, неспомна-

ти на друго место, 
177. Љ  /93.01   Перење и хемиско чистење на тек-

стилни и крзнени предмети, 
178. Љ  /93.04   Третмани за подобрување на психофи-

зичката состојба и расположението, 
179. Љ  /93.05   Други услужни активности, неспомна-

ти на друго место. 
 

Л И С Т А  Бр.  2 
Уметнички занаетчиски дејности 

1. ГБ /17.54.1 
 
  

Производство на позамантерија 
(изработка на украсни предмети, пле-
тенки, реси, помпони, гоблени, таписе-
рии �.), 

2. ГБ /18.22 
 

Производство на друга горна облека 
(изработка на народни носии), 

3. ГБ /18.23 
  

Производство на долна облека (изра-
ботка на долна облека за народни но-
сии), 

4. ГГ /20.51 
 

Производство на други производи од 
дрво (изработка на дрвени ковчежиња, 
кутии за  накит, сувенири, дрвени ста-
туи и украси, резбарии и �..) 

5. ГЗ /26.13.2 
 
 

Производство на неспомнато шупливо 
стакло (изработка на уметнички пред-
мети), 

6. ГЗ /26.15 
  

Производство и обработка на друго 
стакло,  вклучувајќи и техничка стак-
лена стока  (изработка на уметнички 
предмети и стаклена  стока што се ко-
ристи во производство на бижутерија), 

7. ГЗ /26.21 
 

Производство на керамички украсни 
предмети и керамички предмети за до-
маќинствата (изработка на статуети и 
други украсни  предмети), 

8. ГЗ /26.66 
 

Производство на други производи од 
бетон, цемент и гипс (изработка на 
статуи, предмети со плиток и висок ре-
љеф, украсни садови и предмети), 

9. ГЅ /27.54 
 

Леење на други обоени метали (леење 
на ѕвона и статуи), 

10. ГЛ /36.30 
 

Производство на музички инструмен-
ти (изработка на народни музички ин-
струменти), 

11. ГЛ /36.50 
 
 

Производство на игри и играчки (изра-
ботка на кукли облечени во народни 
носии. 

 
Л И С Т А  Бр.  3 

Дејности кои можат да се вршат како домашни ра-
котворби 

1. ГБ /17.11 
  

Подготовка и предење на влакна од па-
мучен вид, 

2. ГБ /17.12 
 

Подготовка и предење на влакна од 
волнен вид, 

3. ГБ /17.13 Подготовка и предење на чешлана волна, 
4. ГБ /17.14 
 

Подготовка и предење на влакна од 
конопен  и ленен вид, 

5. ГБ /17.15 Подготовка и предење на свила, 
6. ГБ /17.21 Ткаење на ткаенини од памучен вид, 
7. ГБ /17.22 Ткаење на ткаенини од волнен вид, 
8. ГБ /17.24 Ткаење на ткаенини од свилен вид, 
9. ГБ /17.25 Ткаење на други ткаенини, 
10. ГБ/17.40/1 
  

Производство на готови текстилни 
производи за домаќинствата, 

11. ГБ / 17.51 
  

Производство на теписи и подни пре-
кривки, 

12. ГБ / 17.52 
 

Производство на јажиња, конопи, пле-
тенки и мрежи, 
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13.ГБ / 17.54/1 Производство на позамантерија, 
14. ГБ / 17.71
  

Производство на плетени и хеклани 
чорапи, 

15. ГБ / 17.72 
 

Производство на плетени и хеклани пу-
ловери, џемпери и слични производи, 

16. ГБ /18.34 
 

Производство на други предмети и 
прибори за облека неспомнати на дру-
го место, (шапки, капи, ракавици, поја-
си, шалови, машни, вратоврски, мрежи 
за коса и т.н.), 

17. ГВ /19.20 
 

Производство на куфери, рачни торби 
и слични предмети, седла и сарачки 
производи, 

18. ГВ / 19.30 
  

Производство на обувки (налани, 
кломпи, опинци, каљачи ��), 

19. ГГ / 20.51 
 

Производство на други производи од 
дрво, 

20. ГГ / 20.52 
  

Производство на предмети од плута, 
слама и плетарски материјал, 

21. ГД / 21.23 Конфекционирање на хартија 
22. ГЖ/ 22.15 Друга издавачка дејност (фотографии, 

гравури, постери, уметнички репро-
дукции и сл.) 

23. ГЗ / 26.21 
 

Производство на керамични украсни 
предмети и керамички предмети за  
домаќинства, 

24. ГЗ / 26.66 
  

Производство на други производи од 
бетон, цемент и гипс, 

25. ГЛ / 36.50 Производство на игри и играчки, 
26. ГЛ / 36.61 Производство на имитација на накит, 
27. ГЛ / 36.62 Производство на метли и четки, 
28. ГЛ / 36.63 
 

Друго производство на разновидни 
предмети неспомнати на друго место, 

 
Л И С Т А  Бр.  4 

Занаетчиски дејности за кои не е потребно соодвет-
но образование 

1. А / 01.25 
    

Одгледување на други животни   (ме-
дар, црвар), 

2. А  /02.01 
 
 

Одгледување, користење и заштита на 
шуми (сечење на дрва, шумски труп-
ци, собирање на некултивирани шум-
ски материјали, собирање на   шумски 
плодови), 

3. ВБ/14.21 Вадење на чакал и песок, 
4. ГА/15.33 
   

Преработка  и конзервирање на овошје 
и зеленчук неспомнато на друго место 
 (мелење на пипер), 

5. ГА/15.61 
  

Производство на мелнички производи  
(мелење на житни растенија, лупење 
оризова  арпа), 

6. ГА/15.86 
  

Преработка на чај и кафе (мелење на 
кафе), 

7. ГА/15.89 
 

Производство на останати прехранбе-
ни производи неспомнати на друго ме-
сто (леблебиџија, семкар и др. ), 

8. ГБ/17.12 
 

Подготовка и предење на влакна од 
волнен тип (волновлачар), 

9. ГБ/17.30 
 

Довршување на текстилни ткаенини  
(боење и  печатење на ткаенини и об-
лека, валање) 

10. ГБ/17.40.1 
 

Производство на готови текстилни про-
изводи за домаќинство  (јорганџија), 

11. ГБ/17.52 
  

Производство на јажиња, конопи, пле-
тенки и мрежи (јажар), 

12. ГБ/17.54.1 
 

Производство на позамантерија (ве-
зач), 

13. ГБ/17.71 
 

Производство на плетени и хеклани 
чорапи, 

14. ГБ/17.72 
 

Производство на плетени и хеклани пу-
ловери,   џемпери и слични производи, 

15. ГБ/18.24 
 

Производство на други предмети и 
прибори за облека неспомнати на дру-
го место (шапкар, кечеџија), 

16. ГВ/19.20 
 

Производство на куфери, рачни торби, 
и слични предмети, седла и сарачки 
производи  (самарџија), 

17. ГВ/19/30 
 

Производство на обувки  (наланџија, 
опинчар, папуџија), 

18. ГГ/20.10.1 
    

Производство на режана граѓа (бички-
џија), 

19. ГГ/20.40 
  

Производство на дрвена амбалажа   
(качар, бочвар), 

20. ГГ/20.52 
  

Производство на предмети од плута, 
слама и плетарски материјал, 

21. ГД/22.22 
  

Печатење неспомнато на друго место 
(фотокопир), 

22. ГЕ/24.14 
 

Производство на други основни орган-
ски хемикалии (производство на ќу-
мур), 

23. ГЗ/26.21 
   

Производство на керамички украсни 
предмети и керамички предмети за до-
маќинствата (грнчар), 

24. ГЗ/26.40 
  

Производство на цигли, ќерамиди и 
производи од   печена глина за градеж-
ништвото, 

25. ГЗ/26.52 Производство на вар, 
26. ГЗ/26.61 
   

Производство на производи од бетон 
за градежни   цели, 

27. ГЗ/26.70 
   

Сечење, обликување и обработка на 
камен, 

28. ГЗ/26.81 
  

Производство на брусни производи  
(производство на мелнички камења), 

29. ГЅ/28.40 
   

Ковање, пресување, штанцување и ва-
лање на метали (налбат, острач на но-
жеви и секири, ковач) 

30. ГЅ/28.51 
  

Обработка и пресвлекување на метали 
(калајџија), 

31. ГК/35.50 
 

Производство на други сообраќајни 
средства, неспомнати на друго место 
(коларо- ковач), 

32. ДН/36.62 
  

Производство на метли и четки (мет-
лар, четкар), 

33. ДН/36.63 
   

Друго производство на разновидни 
предмети, неспомнати на други места 
 (копчар, свеќар, изработка на вештач-
ко цвеќе,  венци, сита, ладала, сенила, 
предмети од трска, рогозина, слама, 
лико и др. слични производи), 

34. Ѓ   /45.11 
  

Уривање и демонтирање на објекти, 
земјани работи (ископ, насипување, ни-
велирање на градежно земјиште, ископ 
на јама-бунарџија, отстранување на ка-
мења и расчистување на градилишта), 

35. Ѓ   /45.45 
 

Останати завршни работи   (монтира-
ње и поправка  на ролетни и жалузини) 

36. Е   /50.20  Одржување и поправка на моторни во-
зила (миење и чистење на возила), 

37. Е   /52.74 
  

Поправки неспомнати на друго место 
(полнење и поправка на запалки и ча-
дори), 

38. З   /63.11 Претовар на товар, 
39. И  /71.40 
  

Изнајмување на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата, неспом-
нати на друго место (видеотека), 

40. И  /74.70 
 

Чистење на објекти (внатрешно чисте-
ње на станбени и деловни објекти, чи-
стење на оџаци, печки,  котли), 

41. И   /74.82 Услуги на пакување, 
42. Љ  /92.33 
 

Панаѓурски активности и активности 
на забавни паркови, 

43. Љ  /93.05 
 

Други услужни активности, неспомна-
ти на друго место (чистење на чевли). 
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1608. Член 2 
Врз основа на член 263, а во врска со член 90 од За-

конот за воздушната пловидба (�Службен лист на 
СФРЈ� бр. 45/86, 29/88, 80/89 и 29/90), кој согласно 
член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија е преземен како републички 
пропис, министерот за  транспорт и врски, донесе 

Правно лице за да врши одржување и техничка кон-
трола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, 
падобран и опрема на воздухопловот треба да ги ис-
полнува посебните услови наведени во меѓународниот 
стандард ЈАР-145 на ЈАА кој е даден во прилог и е со-
ставен дел на овој правилник.   

П Р А В И Л Н И К  
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРА ДА ГИ ИС-
ПОЛНИ ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХ-
НИЧКА КОНТРОЛА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА 
ВОЗДУХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА, ПАДОБРАН И 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. ОПРЕМА НА ВОЗДУХОПЛОВОТ   

Член 1  Со овој правилник се пропишуваат посебните усло-
ви што мора да ги исполни правно лице за одржување 
и техничка контрола на одржувањето  на воздухоплов, 
мотор, елиса, падобран и опрема на воздухопловот. 

          Бр. 02-16821                                    Министер, 
2 декември 2004 година                     Агрон Буџаку, с.р. 
               Скопје 
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1609. 
Врз основа на член 183 став 5 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 62/02, 98/02, 25/03 и 71/03), министерот 
за одбрана донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ, МЕРИЛАТА И 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
СЛУЖБЕНИ СТАНОВИ НА ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 
И ЦИВИЛНИ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на критериумите, 
мерилата и постапката за доделување на користење 
службени станови на воени старешини и цивилни лица 
на служба во Армијата на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 76/04), во член 13 став 2 
алинејата 3 се менува и гласи: 

" - изјава за семејното домаќинство, заверена кај нотар:" 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лик  Македонија". а 

  Бр. 01-5844/1                      Министер за одбрана, 
24 ноември 2004 година        д-р Владо Бучковски, с.р. 
              Скопје 

__________ 
1610. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Сл. вес-
ник на РМ� бр.41/2000), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство објавува  

Л И С Т А 
НА НОВИ ПРИЗНАТИ СОРТИ НА ДОМАШНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  

Вид на  
растение 

Ознака на 
сортата 

Година на 
признавање 
на сортата 

Фирма   односно  
име и адреса  на 
одржувачот на 
сортата, односно 
застапникот 

Г.ГРАДИНАРСКИ  
РАСТЕНИЈА 

   

Г.18 Cucumis 
sativum L.-кра-
ставица во 
заштитен  
простор 

 
Наташа 

 
2004 
 
 
 

м-р Васил Глиго-
ров ул: �Благој 
Мучето� бр. 46/7- 
Струмица 

 
        Бр. 08-13272/1                                   Министер, 
2 декември 2004 година                   Славко Петров, с.р. 
              Скопје  

___________ 
1611. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Сл. вес-
ник на РМ� бр.41/2000), министерот за земјоделство, 
умарство и водостопанство објавува ш 

Л И С Т А 
НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  

Вид на  
растение 

Ознака на 
сортата 

Година на 
воведување 
на сортата 

Фирма   односно  
име и адреса  на 
одржувачот на 
сортата, односно 
застапникот 

Г.ГРАДИНАСКИ 
РАСТЕНИЈА 

   

Г.23 
Lycopersicum 
esculentum L � 
домат во заш-
титен простор 
 

Velocity F1 
 

2004 
 

Enza Zaden- 
Holland, 
ДПУТ�РИМА 
КОМЕРЦ�  
ДООЕЛ 
ул: �Климент 
Охридски� б.б.,  
Струмица 

 
 
 
 
 
 

Jeremy F1 
 
 
 
 
 
 
 
Falcato F1 
 
 
 
 
 
 
 
Magnus F1 
 
 
 
 
 
 
 
Unity F1 
 
 
 
 
 
 
 
Birgitta F1 
 
 
 
 
 
 
 
Melodia F1 
 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
2004 

De Ruiters seeds- 
Holland, 
ДПТУ�ГЕОТЕР-
МИКА-ДРС� 
ДОО ул:�Ѓуро 
Ѓаковиќ� бр.13, 
Струмица 
 
De Ruiters seeds- 
Holland, 
ДПТУ�ГЕОТЕР-
МИКА-ДРС� 
ДОО ул: �Ѓуро 
Ѓаковиќ� бр.13, 
Струмица  
 
De Ruiters seeds- 
Holland, 
ДПТУ�ГЕОТЕР-
МИКА-ДРС� 
ДОО ул: �Ѓуро 
Ѓаковиќ� бр.13, 
Струмица 
 
Seminis 
vegetable seeds- 
Holland 
Агрохемија 
ул:�Франклин 
Рузвелт� бр.22, 
Скопје 
 
Seminis 
vegetable seeds- 
Holland 
Агрохемија 
ул: �Франклин  
Рузвелт� бр.22,  
Скопје 
 
Seminis 
vegetable seeds- 
Holland 
Агрохемија 
ул:�Франклин 
Рузвелт� бр.22, 
Скопје 

Г.18 Cucumis 
sativum L.- 
краставица 
во заштитен  
простор 

Paramos F1 
 
 
 
 
 
 
 
Tornac F1 
 
 
 
 
 
 
 
Loustik F1 
 
 
 
 
 
 
 
Danko 
 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
2004 

De Ruiters seeds- 
Holland, 
ДПТУ�ГЕОТЕР-
МИКА-ДРС� 
ДОО ул: �Ѓуро 
Ѓаковиќ� бр.13, 
Струмица 
 
De Ruiters seeds- 
Holland, 
ДПТУ�ГЕОТЕР-
МИКА-ДРС� 
ДОО ул: �Ѓуро 
Ѓаковиќ�бр.13, 
Струмица 
 
Seminis 
vegetable seeds- 
Holland 
Агрохемија 
ул: �Франклин 
Рузвелт� бр.22, 
Скопје 
 
Fito semillas- 
Espania 
Агро Микс 
ул: �Орце  
Николов� бр.71 
Скопје 

Г.30 Solanum 
melongena L 
-патлиџан во 
заштитен 
простор 

Barcelona 2004 Fito semillas- 
Espania 
Агро Микс 
ул: �Орце  
Николов� бр.71 
Скопје 

Г.14 
Capsicum 
annum L- 
пиперка во 
заштитен 
простор 
 

Fortesse F1 
 
 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 
 
 

De Ruiters  
seeds-Holland, 
ДПТУ�ГЕОТЕР-
МИКА-ДРС� 
ДОО ул: �Ѓуро 
Ѓаковиќ� бр.13, 
Струмица 
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Pinokkio F1 

 
2004 

 
De Ruiters  
seeds-Holland, 
ДПТУ�ГЕОТЕР-
МИКА-ДРС� 
ДОО ул: �Ѓуро 
Ѓаковиќ� бр. 13, 
Струмица  

       Бр. 08-13272/2                                   Министер, 
2 декември 2004 година                   Славко Петров, с.р. 
              Скопје  

___________ 
1612. 
Врз основа на членовите 42 став 4 и 52 став 4 од За-

конот за класифицирани информации (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 9/2004), директорот 
на Дирекцијата за безбедност на класифицирани ин-
формации донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 
НА БЕЗБЕДНОСНИОТ ПРАШАЛНИК И НА  

БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЕРТИФИКАТИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на обрасците на безбедносниот прашалник и на 
безбедносните сертификати.  

Член 2 
Обрасците на безбедносниот прашалник се опреде-

лени според  степенот на класифицираната информаци-
ја за која е поднесено барање за издавање на безбедно-
сен сертификат и тоа:  

- безбедносен прашалник за информации класифи-
цирани со степен �ДРЖАВНА ТАЈНА� образец-�А�; 

- безбедносен прашалник за информации класифици-
рани со степен �СТРОГО ДОВЕРЛИВО� образец-�Б�; 

- безбедносен прашалник за информации класифи-
цирани со степен �ДОВЕРЛИВО� образец-�В�; 

- безбедносен прашалник за информации класифи-
цирани со степен �ИНТЕРНО� образец-�Г�.  

Член 3 
Безбедносниот прашалник образец-�Г� содржи по-

датоци за: 
а) лични податоци за кандидатот 
- име и презиме; 
- име и презиме на таткото и мајката; 
- занимање (професија); 
- датум и место на раѓање (за родени во странство и 

името на државата); 
- постојана и привремена адреса; 
- државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе држав-

јанства) и 
- единствен матичен број на граѓанинот; 
б) идентификација 
- број на лична карта, датум и место на издавање, и 
- број на патна исправа, датум и место на издавање 

и време на важност; 
в) образованието 
- вид на образование и 
- назив и седиште на највисоката завршена образов-

на установа.  
Член 4 

Безбедносниот прашалник образец-�В�, покрај по-
датоците од членот 3 на овој правилник, содржи и по-
датоци за:  
г) вработувањето   
- назив и адреса на сегашниот работодавач и 
- називи на сите претходни работодавачи и служби 

во последните пет години.  
Член 5 

Безбедносниот прашалник образец-�Б� покрај подато-
ците од членот 4 на овој правилник, содржи и податоци за: 
д) матичната медицинска установа 
ѓ) зависности 
- од алкохол и  
- од наркотици или психотропни супстанци 

е) воена и полициска служба 
- отслужен воен рок, воена пошта и достигнат чин; 
- воена служба, воена пошта и достигнат чин и 
- полициска служба, полициска единица-установа и 

достигнат чин 
ж) контакти со странски разузнавачки служби 
з) семејството 
- брачната состојба; 
- брачниот другар 
- име и презиме (и поранешни презимиња) 
- датум и место на раѓање 
- државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе држав-

јанства) 
- единствен матичен број на граѓанинот; 
- деца постари од 18 години 
- име и презиме; 
- датум и место на раѓање; 
- државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе држав-

јанства);  
-  единствен матичен број на граѓанинот. 

Член 6 
Безбедносниот прашалник образец-�А�, покрај по-

датоците од членот 5 на овој правилник, содржи и по-
датоци за: 
ѕ) лица постари од 18 години кои живеат со лицето 

во исто домаќинство 
- име и презиме; 
- датум и место на раѓање; 
- државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе држав-

јанства); 
- единствен матичен број на граѓанинот; 
и) родителите на кандидатот и за родителите на не-

говиот брачен другар 
- име и презиме; 
- датум и место на раѓање; 
- единствен матичен број на граѓанинот; 
  ј) финансиска состојба на денот на пополнувањето 

на прашалникот 
- редовни месечни приходи изразени во денари; 
- други приходи; 
- приближна вкупна пазарна вредност на недвижни-

от и движниот имот и парични средства изразено во де-
нари; 

- даночни прекршоци за последните 10 години и 
к ) фотографија на кандидатот. 

Член 7 
Секој образец на безбедносен прашалник, освен по-

датоците од членовите 3,4,5 и 6 од овој правилник, со-
држи и: 

- изјава на кандидатот дека на прашањата се дадени 
точни одговори и дека е согласен тие да бидат провере-
ни заради издавање на безбедносен сертификат и 

- податоци за крајниот резултат од извршената без-
бед осна проверка. н 

Член 8 
Обрасците на безбедносните прашалници �А�, �Б�, 

�В� и �Г� се печатат во А4 формат. 
Обележувањето на обрасците се врши на следниот 

начин: степенот на класифицикацијата се бележи во 
средината најгоре (т.н.р. �хедер�) и најдолу (т.н.р. �фу-
тер�), кои се оддалечени по 1,25 сантиметри од рабови-
те на страницата; останатите содржини на безбеднос-
ниот прашалник од членовите 3, 4, 5 и 6 од овој пра-
вилник, се бележат помеѓу �хедерот� и �футерот� во 
простор што од горниот и долниот раб на страницата е 
оддалечен по 1,00 сантиметри, а од левиот и десниот 
раб на страницата е оддалечен по 0,5 сантиметри. 
Сите обрасци се класифицирани со степен �ИН-

ТЕРНО�. Степенот на класификацијата се означува на 
секоја страница. На првата страница на образецот, под 
означениот степен на класификација, се испишани  
зборовите: �БЕЗБЕДНОСЕН ПРАШАЛНИК�. Веднаш 
под нив, во заграда, се испишани зборовите: �кандида-
тот своерачно го пополнува прашалникот�. Страниците 
на образецот се обележуваат со реден број од вкупниот 
број на страници. 
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Во левиот долен агол на последната страница од 
образецот е местото на кое се запишуваат датумот и 
местото на пополнување на безбедносниот прашалник.  
Во десниот долен агол на последната страница од 

обр зецот има место за потпис на кандидатот. а 
Член 9 

На секој од  обрасците на безбедносниот прашал-
ник, на задната страна од последната страница, во гор-
ната половина, отпечатена е изјавата на кандидатот во 
смисла на  членот 7 став 1 алинеја 1 од овој правилник, 
која тој своерачно ја пополнува, како и датумот и ме-
стото на пополнувањето.  
Во долната половина на истата задна страна од пос-

ледната страница, одделена со полна линија од горната 
половина, се внесуваат податоците  во смисла на чле-
нот 7 став 1 алинеја 2 од овој правилник, кои ги попол-
нува дирекцијата и тоа:    

- штембилот на дирекцијата; 
- датумот на започнување и датумот на завршување 

на безбедносната проверка и  
-  дали е или не е издаден безбедносен сертификат. 

Член 10 
Во зависност од правниот статус на кандидатот за 

кој треба да се издаде безбедносен сертификат има: 
- безбедносен сертификат за физички лица и 
- безбедносен сертификат за правни лица. 
Во зависност од тоа за чии класифицирани информа-

ции се бара издавање на безбедносен сертификат, има:  
- безбедносен сертификат за пристап до класифици-

рани информации на Република Македонија и 
- безбедносен сертификат за пристап до класифици-

рани информации на странска држава или меѓународна 
организација. 
Безбедносните сертификати од став 1 и 2 на овој 

член се издаваат како изворник-безбедносен сертифи-
кат образец �А� и како извод од изворникот-безбедно-
сен сертификат образец �Б�.  
Обрасците на безбедносните сертификати �А� и �Б� 

за правни лица се издаваат само за пристап до класи-
фицирани информации.  

Член 11 
Безбедносниот сертификат образец-�А� за физичко 

лице содржи податоци за: 
- името и презимето на лицето на кое му се издава 

безбедносниот сертификат; 
- датумот и местото на раѓање на лицето; 
- единствен матичен број на граѓанинот; 
- датумот на почетокот на важење и датумот на пре-

станок на важноста на безбедносниот сертификат; 
- степенот на класификација на информациите за 

кои се издава безбедносниот сертификат; 
- серискиот број на безбедносниот сертификат; 
- назив на органот на издавање на безбедносниот 

сертификат; 
- потпис на овластеното лице на органот на издава-

ње на безбедносниот сертификат и печат на органот на 
издавање и  

- датумот и местото на издавање на безбедносниот 
сер ификат. т 

Член 12 
Безбедносниот сертификат образец-�Б� за физичко 

лице содржи податоци за: 
- името и презимето на лицето на кое му се издава 

извод од безбедносниот сертификат; 
- единствен матичен број на граѓанинот; 
- датумот на почетокот на важење и датумот на преста-

нок на важноста на изводот од безбедносниот сертификат; 
- степенот на класификација на информациите за 

кои се издава безбедносниот сертификат; 
- серискиот број на изводот од безбедносниот сер-

тификат; 
- назив на органот на издавање на изводот од без-

бедносниот сертификат; 
- потпис на овластеното лице на органот на издава-

ње на изводот од  безбедносниот сертификат и печат на 
органот на издавање и  

- датумот и местото на издавање на изводот од без-
бедносниот сертификат. 
Безбедносниот сертификат има важност само со 

приложување на личната карта или патната исправа на 
физичкото лице.  

Член 13 
Безбедносниот сертификат образец-�А� за правно 

лице содржи податоци за: 
- назив и седиште на субјектот на кој му се издава 

безбедносниот сертификат; 
- единствен даночен број на субјектот; 
- име и презиме и единствен матичен број на граѓа-

нинот кој е  одговорно лице на субјектот; 
- датумот на почетокот на важење и датумот на пре-

станок на важноста на безбедносниот сертификат; 
- степенот на класификација на информациите за 

кои се издава безбедносниот сертификат; 
- серискиот број на безбедносниот сертификат; 
- назив на органот на издавање на безбедносниот 

сертификат; 
- потпис на овластеното лице на органот на издава-

ње на безбедносниот сертификат и печат на органот на 
издавање и  

- датумот и местото на издавање на безбедносниот 
сер ификат. т 

Член 14 
Безбедносниот сертификат образец-�Б� за правно 

лице содржи податоци за: 
- назив и седиште на субјектот на кој му се издава 

изводот од безбедносниот сертификат; 
- единствен даночен број на субјектот; 
- име и презиме на одговорното лице на субјектот; 
- датумот на почетокот на важење и датумот на преста-

нок на важноста на изводот од безбедносниот сертификат; 
- степенот на класификација на информациите за 

кои се издава безбедносниот сертификат; 
- серискиот број на изводот од безбедносниот сер-

тификат; 
- назив на органот на издавање на изводот од без-

бедносниот сертификат; 
- потпис на овластеното лице на органот на издава-

ње на изводот од  безбедносниот сертификат и печат на 
органот на издавање и  

- датумот и местото на издавање на изводот од без-
бедносниот сертификат. 
Безбедносниот сертификат има важност само со 

приложување на даночната карта на правното лице.  
Член 15 

Безбедносниот сертификат образец-�А� се печати 
во А4 формат. 
Обрасците на безбедносните сертификати �Б� за 

пристап до класифицирани информации на Република 
Македонија се печатат со формат 60 мм Х 90 мм. 
Безбедносниот сертификат образец-�Б� за пристап 

до класифицирани информации на странска држава 
или меѓународна организација се печатат со формат 
утв ден со меѓународен договор или друг пропис. р 

Член 16 
Обележувањето на безбедносниот сертификат обра-

зец- �А� се врши така што: степенот на класифицика-
цијата се бележи во средината најгоре (т.н.р. �хедер�) и 
најдолу (т.н.р. �футер�), кои се оддалечени по 1,25 сан-
тиметри од рабовите на страницата. Во истиот ред со 
означениот степен на класификација, горе десно на 
страницата, се бележи буквата �А�. 
Во просторот помеѓу �хедерот� и �футерот�, што од 

горниот и долниот раб на страницата е  оддалечен по 
2,54 сантиметри, а од левиот и десниот раб на страни-
цата е оддалечен по 3,17 сантиметри, се бележат оста-
натите содржини како следи: во горниот дел на страни-
цата, веднаш под означениот степен на класификација, 
е отпечатен грбот на Република Македонија и под него 
зборовите �Република Македонија�. Под нив е испи-
шан полниот назив на дирекцијата за безбедност на 
класифицирани информации. Под називот на дирекци-
јата, на средината од страницата се испишани зборови-
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те: �БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ�. Под овие зборо-
ви се бележат  останатите содржини на безбедносните 
сертификати  и тоа од членот 11 од овој правилник (за 
физички лица), односно од членот 13 од овој правил-
ник (за правни лица), но така да како последни, во ле-
виот долен дел на страницата, едно по друго се испи-
шани серискиот број на сертификатот и датумот на из-
давањето, во десниот долен дел на страницата има ме-
сто за потписот на овластеното лице на органот на из-
давањето на безбедносниот сертификат, а во средината 
во долниот дел на страницата има место за печатот на 
органот на издавањето на безбедносниот сертификат.  
На задната страна од безбедносниот сертификат от-

печатен е текстот: �Согласно членот 37 од Законот за 
класифицирани информации (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 9/2004) лицето има пристап 
до информации класифицирани со степен: (место за на-
ведување на степенот за кој е извршена безбедносна 
проверка). Лицата кои имаат безбедносен сертификат 
за пристап до повисок степен на класифицирани ин-
формации, имаат право на користење на класифицира-
ни информации од понизок степен�.  

Член 17 
Обележувањето на безбедносниот сертификат обра-

зец- �Б� за пристап до класифицирани информации на 
Република Македонија се врши во зависност од тоа за 
кое лице се издава и тоа: 

1. за физички лица 
а) за користење на класифицирани информации на Ре-

публика Македонија обележувањето се врши така што:  
На предната страна од образецот е отпечатен грбот 

на Република Македонија и под него зборовите �Ре-
публика Македонија�. Под нив е испишан полниот на-
зив на Дирекцијата за безбедност на класифицирани 
информации. Под називот на дирекцијата, на средината 
од страницата се испишани зборовите: �БЕЗБЕДНО-
СЕН СЕРТИФИКАТ�. Под овие зборови е отпечатена 
линија со дебелина од 6 мм, во боја соодветна на степе-
нот на класифицираните информации за кои се издава 
безбедносниот сертификат. Под линијата, во средина, 
се испишува името и презимето на лицето на кое му се 
издава безбедносниот сертификат. Под нив, на левата 
страна, се испишува единствениот матичен број на гра-
ѓанинот, под него серискиот број на безбедносниот 
сертификат, а под него, во два реда едно по друго се 
испишуваат датумот на издавањето и датумот на пре-
станок на важењето на безбедносниот сертификат. На 
десната страна, во ист ред со датумот на издавањето на 
безбедносниот сертификат, има место за потписот на 
овластеното лице на органот на издавањето. На среди-
ната долу има место за печатот на органот на издава-
њето на безбедносниот сертификат. 
На задната страна  од образецот, најгоре и најдолу е 

отпечатена  линија со дебелина од 6 мм, во боја соод-
ветна на степенот на класифицираните информации за 
кои се издава безбедносниот сертификат. Под горната 
линија е отпечатен текстот: �Согласно членот 37 од За-
конот за класифицирани информации (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 9/2004) лицето има 
пристап до информации класифицирани со степен:�. 
Во средината се испишува степенот за кој е извршена 
безбедносна проверка. Над долната линија е отпечатен 
текстот: �Лицата кои имаат безбедносен сертификат за 
пристап до повисок степен на класифицирани инфор-
мации, имаат право на користење на класифицирани 
информации од понизок степен�. 
б) за користење на класифицирани информации на 

странска држава или меѓународна организација обеле-
жувањето се врши според меѓународниот договор за 
размена на класифицирани информации склучен со од-
делна држава или меѓународна организација, при што 
како орган на издавање на безбедносниот сертификат 
се наведува Дирекцијата за безбедност на класифици-
рани информации. На безбедносниот сертификат има 
место за потписот на овластеното лице на органот на 
издавањето и за печат на органот на издавањето на без-
бедносниот сертификат.   

2. за правни лица 
На предната страна од образецот е отпечатен грбот 

на Република Македонија и под него зборовите �Ре-
публика Македонија�. Под нив е испишан полниот на-
зив на дирекцијата за безбедност на класифицирани 
информации. Под називот на дирекцијата, на средината 
од страницата се испишани зборовите: �БЕЗБЕДНО-
СЕН СЕРТИФИКАТ�. Под овие зборови е отпечатена 
линија со дебелина од 6 мм, во боја соодветна на степе-
нот на класифицираните информации за кои се издава 
безбедносниот сертификат. Под линијата, во средина, 
се испишува назив и седиште на правното лице на кое 
му се издава безбедносниот сертификат. Под нив, на 
левата страна, се испишува единствениот даночен број 
на субјектот, а под него името и презимето на одговор-
ното лице на субјектот. Под името и презимето се ис-
пишува серискиот број на безбедносниот сертификат, а 
под него, во два реда едно по друго се испишува дату-
мот на издавањето и датумот на престанок на важење-
то на безбедносниот сертификат. На десната страна, во 
ист ред со датумот на издавањето на безбедносниот 
сертификат, има место за потписот на овластеното ли-
це на органот на издавањето. На средината долу има 
место за печатот на органот на издавањето на безбед-
носниот сертификат. 
На задната страна  од образецот, најгоре и најдолу е 

отпечатена линија со дебелина од 6 мм, во боја соод-
ветна на степенот на класифицираните информации за 
кои се издава безбедносниот сертификат. Под горната 
линија е отпечатен текстот: �Согласно членот 37 од За-
конот за класифицирани информации (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 9/2004) правното 
лице има пристап до информации класифицирани со 
степен:�. Во средината се испишува степенот за кој е 
извршена безбедносна проверка. Над долната линија е 
отпечатен текстот: �Правните лица кои имаат безбед-
носен сертификат за пристап до повисок степен на кла-
сифицирани информации, имаат право на користење на 
класифицирани информации од понизок степен�.  

Член 18 
Во зависност од степенот на класификацијата на 

информациите за кои се издаваат, боите на линиите на 
обрасците на безбедносните сертификати �Б� за при-
стап до класифицирани информации на Република Ма-
кедонија се следни:  

- за ДРЖАВНА ТАЈНА - црвена боја;  
- за СТРОГО ДОВЕРЛИВО - сина боја;  
- за ДОВЕРЛИВО - зелена боја, и  
- за ИНТЕРНО - жолта боја. 
 

Член 19 
По пополнувањето и заверката со потпис и печат, 

безбедносните сертификати �Б� за пристап до класифи-
цирани информации на Република Македонија се пла-
стифицираат.  

 
Член 20 

Доколку со меѓународен договор или друг пропис 
не е поинаку определено, текстот на безбедносниот 
сертификат �Б� за пристап до класифицирани инфор-
мации на странска држава или меѓународна организа-
ција е напишан на англиски јазик. 

 
Член 21 

Обрасците �А�, �Б�, �В� и �Г� на безбедносниот 
прашалник и обрасците �А� и �Б� на безбедносните 
сертификати се составен дел на овој правилник. 

 
Член 22 

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

 
  Бр. 49-323/1                                     Директор, 

26 ноември 2004 година         д-р Стојан Славески, с.р. 
      Скопје 
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 1613. 
- останата документација сврзана со спроведување-

то на постапките што се евидентираат. 
Врз основа на членот 60 став 3 од Законот за класи-

фицирани информации (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 9/2004), директорот на Дирекцијата 
за безбедност на класифицирани информации донесе 

Евиденциите од ставот 1 на овој член се водат во 
посебни евиденциони книги и тоа: 

- книга за безбедносни сертификати за физички лица;  
- книга за безбедносни сертификати за правни лица; П Р А В И Л Н И К 
- книга за дозволи за пристап и ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ 
БЕЗБЕДНОСНИ СЕРТИФИКАТИ, ПОПОЛНЕТИТЕ 
БЕЗБЕДНОСНИ ПРАШАЛНИЦИ И ИЗДАДЕНИТЕ 
ДОЗВОЛИ ЗА ПРИСТАП  ДО КЛАСИФИЦИРАНИ  

- книга за решенија за безбедносни сертификати и 
за дозволи за пристап.  
Сите записи во книгите за евиденција претставува-

ат информации класифицирани со степен �ИНТЕРНО�. 
 ИНФОРМАЦИИ 

Член 3  
Во книгата за безбедносни сертификати за физички 

лица се евидентираат: 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината, фор-
мата и начинот  на водење на евиденциите за издадени-
те безбедносни сертификати, пополнетите безбедносни 
прашалници и издадените дозволи за пристап до класи-
фицирани информации. 

- податоците за подносителот на барањето за изда-
вање на безбедносен сертификат (орган, правно или 
физичко лице); 

- податоците од безбедносниот прашалник за фи-
зичкото лице за кое се издава безбедносен сертификат;  

Член 2 - крајниот резултат од спроведената безбедносна 
проверка; При Дирекцијата за безбедност на класифицирани 

информации се водат евиденции за: - степенот на класификација за кој е издаден без-
бедносниот сертификат; - барањата за издавање на безбедносни сертификати; 

- пополнети безбедносни прашалници; - датумот на издавање на безбедносниот сертифи-
кат и рокот на важност и - преписката со надлежните органи кои ја спроведу-

ваат оперативната безбедносна проверка; - останатата документација сврзана со безбедносна-
та проверка на лицето. - издадените безбедносни сертификати; 

- издадените дозволи за пристап до класифицирани 
информации; 

 
Член 4 

- решенијата за одбивање на барањето за издавање 
на безбедносен сертификат или на дозвола за пристап; 

Во книгата за безбедносни сертификати за правни 
лица се евидентираат: 

- решенијата за престанок на важењето на безбед-
носниот сертификат или на дозволата за пристап пред 
истекот на рокот на важење и 

- податоците за подносителот на барањето за изда-
вање на безбедносен сертификат (орган, правно или 
физичко лице); 
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- податоците од регистрацијата на правното лице за 
кое се издава безбедносен сертификат; 

- единствениот даночен број на правното лице; 
- податоците за лицата вработени во правното лице 

за кои се бара издавање на безбедносен сертификат; 
- крајниот резултат од спроведената безбедносна 

проверка; 
- степенот на класификација за кој е издаден без-

бедносниот сертификат; 
- датумот на издавање на безбедносниот сертифи-

кат и рокот на важност и 
- останатата документација сврзана со безбедносна-

та проверка на правното лице. 
 

Член 5 
Во книгата за дозволи за пристап се евидентираат: 
- податоците за странскиот орган, странското прав-

но или физичко лице кои барале издавање на дозвола 
за пристап до класифицирани информации; 

- податоци од странскиот безбедносен сертификат; 
- степенот на класификација за кој е издаден стран-

скиот безбедносен сертификат; 
- степенот на класификација за кој е издадена доз-

волата за пристап; 
- датумот на издавање на дозволата за пристап и ро-

кот на важност и 
- останатата документација сврзана со издавањето 

на дозволата за пристап. 
 

Член 6 
Во книгата за решенија за безбедносни сертифика-

ти и за дозволи за пристап се евидентираат: 
- податоците за органот, правното или физичкото 

лице од Република Македонија или за странскиот ор-
ган, странското правно или физичко лице на кои им е 
издаден безбедносен сертификат или дозвола за при-
стап до класифицирани информации; 

- степенот на класификација за кој е издаден без-
бедносниот сертификат или дозволата за пристап; 

- датумот на издавање на безбедносниот сертифи-
кат или на дозволата за пристап и рокот на важност; 

- решенијата за одбивање на барањето за издавање 
на безбедносен сертификат или на дозвола за пристап; 

- решенијата за престанок на важењето на безбед-
носниот сертификат или на дозволата за пристап пред 
истекот на рокот на важење; 

- правни лекови поднесени по решенијата; 
- конечни решенија на надлежните органи по под-

несените правни лекови и  
- останатата документација сврзана со решенијата 

за одбивање на барањето за издавање на безбедносен 
сертификат или дозвола за пристап и со престанок на 
важењето на безбедносниот сертификат или на дозво-
лата за пристап. 

 
Член 7 

Евиденциите за издадените безбедносни сертифи-
кати, пополнетите безбедносни прашалници и издаде-
ните дозволи за пристап до класифицирани информа-
ции можат да се водат и на системи за автоматска обра-
ботка на податоци (АОП). 
На крајот на секоја календарска година евидентира-

ните податоци се печатат во тврда копија, се подврзу-
ваат во единствена книга која се заведува во соодветна-
та евиденциона книга. 

  
Член 8 

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

 
  Бр. 49-323/2                                     Директор, 

26 ноември 2004 година         д-р Стојан Славески, с.р. 
      Скопје 

1614. 
Врз основа на член 110 став 4 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 
85/03), Комисијата за хартии од вредност на својата 
седница одржана на 24.11.2004 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БРОКЕРСКА КУЌА 

 
Член 1 

Во член 6 од Правилникот за начинот и постапката 
на давање согласност за именување директор на бро-
керска куќа (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 16/2001 година), се додаваат три нови става 2, 
3 и 4 кои гласат: 

� Времено решение за согласност за именување на 
предложен кандидат за директор на брокерска куќа, 
Комисијата за хартии од вредност издава за период не 
подолг од 6 месеци. 
Максимален период во кој едно лице може времено 

да ја извршува функцијата извршен директор на бро-
керска куќа е шест месеци. 
Кон барањето за давање времено решение за сог-

ласност за именување на предложен кандидат за дире-
ктор на брокерска куќа, до Комисијата за хартии од 
вредност се доставуваат документите од член 2 на овој 
правилник, освен Програма за спроведување на делов-
ната и развојната политика на брокерска куќа во наред-
ните две деловни години.� 

  
Член 2 

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

 
  Бр. 08-1644/2            Комисија за хартии од вредност 

24 ноември 2004 година                   Претседател, 
     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1615. 
Врз основа на член 37, 38 и 41 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), 
Комисијата за хартии од вредност на својата седница 
одржана на 24.11.2004 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На ПроКредит банка АД Скопје се дава одобрение 

за издавање на долгорочни хартии од вредност - трета 
емисија на 800.000 обични акции во вкупна вредност на 
емисијата од 4.000.000 евра односно во денарска против-
вредност од 245.899.600 денари, по средниот курс на 
НБРМ на денот на донесување на ова решение. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката  од 27.07.2004 година 
за зголемување на капиталот на ПроКредит банка АД 
Скопје со издавање акции од трета емисија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го при-
јави за упис зголемувањето на основната главнина во 
трговскиот регистар на надлежниот суд. 
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4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 

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

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

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

 
     Бр. 07-1439/6               Комисија за хартии од вредност 
24 ноември 2004 година                  Претседател, 

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

1616. 
Врз основа на член 37, 38 и 41 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), 
Комисијата за хартии од вредност на својата седница 
одржана на 24.11.2004 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Поштенска банка АД Скопје се дава одобрение 

за издавање на долгорочни хартии од вредност - трета 
емисија на 17.010 обични акции во вредност од 1.701.000 
евра односно во денарска противвредност од 103.879.464 
денари, согласно Одлуката бр. 1866/4-2 од 24.12.2003 го-
дина донесена од Собранието на акционери на банката. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

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

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

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

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

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

 
     Бр. 07-839/19               Комисија за хартии од вредност 
24 ноември 2004 година                  Претседател, 

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

1617. 
Врз основа на член 46-а, и член 163 став 1 точка 5 

од Законот за хартии од вредност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 
37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност 
на 08.10.2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА 
ПОЗНАТИОТ КУПУВАЧ ВО ТЕКОТ НА ЕМИСИЈАТА 

 
1. Се дава согласност на Македонска банка АД Скопје 

за промена на познатиот купувач во текот на реализација 
на втората емисија на акции, одобрена со решение на Ко-
мисијата за хартии од вредност број 07-590/14 од 
18.12.2003 година и решение на Комисијата за хартии од 
вредност бр. 07-1066/3 од 13.07.2004 година, така што ку-
пувач на акциите е Фармацевтска козметичка и диететска 
индустрија АД ЈАКА 80 Радовиш, наместо Медела АД 
Врбас, СЦГ и Југоремедија АД Зрењанин, СЦГ. 

2. Купувачот на акциите од оваа емисија пред стекну-
вање на акциите потребно е да обезбеди претходна сог-
ласност од Народната банка на Република Македонија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ја објави промена-
та на познатиот купувач на втората емисија на акции 
во најмалку еден дневен весник веднаш по приемот на 
ова решение. 

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

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

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
регистрацијата на акциите во Централниот Депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хар-
тии од вредност да достави доказ дека е извршен упис 
на акциите.  

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

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

 
     Бр. 07-1066/9               Комисија за хартии од вредност 
8 октомври 2004 година                  Претседател, 

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

1618. 
Врз основа на член 110, и член 163 став 10 од Зако-

нот за хартии од вредност (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 
31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност на 
седницата одржана на 24.11.2004 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението број 07-421/3 од 29.05.2001 година, за 

давање согласност за именување на Небојша Момчиловиќ 
за директор на брокерската куќа Мак Брокер АД, со седи-
ште во Скопје, ул. �Скопска� бр. 9А/1-2, се укинува.  
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7. Народна банка на Република Македонија врши 
усогласување на податоците и информациите во Кре-
дитниот регистар, согласно точка 7 од одлуката. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 8. Согласно точка 8 од одлуката, Народна банка на 
Република Македонија ги прави достапни податоците 
и информациите од Кредитниот регистар во рок од 1 
месец од роковите предвидени во точка 6 на ова упат-
ство.  

     Бр. 07-1619/4               Комисија за хартии од вредност 
24 ноември 2004 година                  Претседател, 

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

1619.  
Врз основа на член 41-а, член 64 став 1 точка 22 и 

член 69 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 3/2002, 
51/2003, 85/2003 и 40/2004) и точка 14 од Одлуката за 
содржината и начинот на функционирање на Кредит-
ниот регистар (�Службен весник на РМ� бр. 61/2004), 
гувернерот на Народна банка на Република Македони-
ја, донесе 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
9. Се задолжува Дирекцијата за информациона тех-

нологија, преку изработка на технички инструкции, да 
го пропише форматот за начинот на поврзување и ра-
бота со Апликацијата за Кредитен регистар на Народна 
банка на Република Македонија и да врши нивно по-
стојано ажурирање. 

10. Ова упатство влегува во сила 8 дена по неговото 
објавување во �Службен весник на Република Македо-
нија�.  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОДР-
ЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ  

       Бр. 5860                                      Гувернер, НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 7 декември 2004 година               м-р Петар Гошев, с.р.          Скопје I. ОПШТИ ОДРЕДБИ _______________________________________________ 
1. Заради еднообразно спроведување на Одлуката 

за содржината и начинот на функционирање на Кре-
дитниот регистар (во понатамошниот текст: Одлуката), 
Народна банка на Република Македонија воспоставува 
посебна WEB Апликација - Кредитен регистар (во по-
натамошниот текст: Апликацијата). 

 
О Б Ј А В И 

 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и 
социјална политика  

2. Со ова упатство се пропишува начинот и рокови-
те на доставување и користење на податоците и инфор-
мациите во Кредитниот регистар.  

 О Б Ј А В У В А 
II. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АПЛИ-

КАЦИЈАТА КРЕДИТЕН РЕГИСТАР 
 
1. Стапката на трошоците на живот за месец ноем-

ври 2004 година, во однос на месец октомври 2004 го-
дина, е повисока за 0,5%. 

3. Апликацијата работи во интернет околина со ог-
раничен пристап на компјутерската мрежа и базата на 
податоци.  2. Правото на пораст на платите за месец ноември 

2004 година, во однос на месец октомври 2004 година, 
за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,25%. 

4. Апликацијата е достапна за оние корисници чиј 
пристап е дефиниран во точка 15 од одлуката. 

 5. За пристап на Апликацијата, учесниците доставу-
ваат податоци согласно техничките инструкции за на-
чинот на поврзување со Народна банка на Република 
Македонија за работа со WEB апликации.  

                                                         Министер, 
                                                  Јован Манасијевски, с.р. 

__________ 
  Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од 

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

III. РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ И КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ВО 
КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 

6. Банките и штедилниците се должни да ги доста-
вуваат податоците и информациите за водење на Кре-
дитниот регистар од точка 4 на одлуката, согласно 
следните рокови: 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  
НОЕМВРИ 2004 ГОДИНА За состојба на 31.12, рокот за доставување на пода-

тоците е 20.02 - 05.03;  
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-ноември 2004 година во 
однос на просечните цени на мало во 2003 година изне-
сув  0,9 %. 

За состојба на 31.03, рокот за доставување на пода-
тоците е 01.04 - 15.04; 
За состојба на 30.06, рокот за доставување на пода-

тоците е 20.07 - 05.08; 
а
 
                                              Директор,  За состојба на 30.09, рокот за доставување на пода-

тоците е 01.10 - 15.10.                Катерина Костадинова Даскаловска, с.р. 
 

 
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.  Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


