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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1384. 
Врз основа на  член 20, став 1 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР  
Член 1 

Во Одлуката за давање на користење на недвижна ствар бр. 19-
2832/18 од 7.06.2006 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/06), во член 1, во ред 4 по бројот „7.916“ се додава „и 
КП бр.17183 со површина од 249 м2, КП бр. 17184/1 со површина од 
3261 м2, КП бр.17184/2 со површина од 7132 м2 и КП бр.17184/3 со 
површина од 4364 м2, евидентирани во Поседовен лист бр. 15768; 
КП бр.6866 со површина од 174 м2, КП бр.6714/2 со површина од 
804 м2, КП бр. 6691/1 со површина од 970 м2, КП бр. 6691/1 со повр-
шина од 2515 м2, КП бр. 6691 со површина од 233 м2, КП бр. 6694/1 
со површина од 1242 м2, КП бр. 6714/1 со површина од 540 м2, КП 
бр. 6707 со површина од 3759 м2, КП бр.6708 со површина од 6192 
м2, КП бр. 6709 со површина од 563 м2, КП бр. 6696 со површина од 
868 м2, КП бр. 6699/2 со површина од 140 м2 и КП бр.6693 со повр-
шина од 3751 м2, евидентирани во Поседовен лист бр. 7638  и КП 
бр.6686 со површина од 926 м2, КП бр.6686/1 со површина од 2457 
м2, КП бр.6686/1 со површина од 2740 м2, КП бр. 6686/2 со површи-
на од 9417 м2, КП бр. 6686/2 со површина од 470 м2, КП бр.6690 со 
површина од 2641 м2, КП бр. 6690 со површина од 1140 м2, КП 
бр.6691 со површина од 425 м2, КП бр.6694 со површина од 2383 м2, 
КП бр. 6697 со површина од 4252 м2, КП бр. 6698 со површина од 
11057 м2, КП бр. 6700 со површина од 2070 м2, КП бр.6701 со повр-
шина од 1869 м2, КП бр. 6702 со површина од 2654 м2, КП бр. 6703 
со површина од 2694 м2, КП  бр. 6704 со површина од  3770 м2,  
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КП бр. 6705 со површина од 1257 м2, КП бр. 6706 со повр-
шина од 1986 м2 и КП бр. 6714/1 со површина од 2274 м2, 
евидентирани во Поседовен лист бр. 6281“.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 19-3340/1                Претседател на Владата 
25 јули 2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

1385. 
Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа 

на органите на државната управа (“Службен весник на РМ“ бр. 
58/00 и 44/02), а во врска со член 10 став 1 од Законот за употре-
бата на македонскиот јазик (“Службен весник на РМ“ бр. 5/98 и 
63/99), министерот за култура донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

ИСПИТ ЗА ЛЕКТОР  
Член 1 

Министерот за култура, по предлог на Советот за ма-
кедонски јазик, основа Комисија за полагање испит за 
лектор (во натамошниот текст: Комисија) составена од 
претседател и двајца членови, од редот на стручни лица 
од областа на македонистиката и тоа: 

1. Проф. д-р Кирил Конески, член на Советот за маке-
донски јазик, претседател; 

2. Проф. д-р Живко Цветковски, Филолошки факултет - 
Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, член и 

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 88 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 август 2006 
 

3. М-р Снежана Веновска-Антевска, Институт за маке-
донски јазик - Скопје, член.  

Член 2 
Комисијата се основа за вршење на работи утврдени 

со Законот за употребата на македонскиот јазик. 
 

Член 3 
Претседателот и членовите на Комисијата се именува-

ат со мандат од четири години. 
 

Член 4 
Ова решение влегува во сила на 8.08.2006 година, а ќе се 

објави во “Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 31-4349/1                        Министер за култура, 

27 јули 2006 година                Благој Стефановски, с.р. 
       Скопје 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1386. 

Врз основа на член 23 од Законот за преземање на акцио-
нерски друштва („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 04/2002 и 37/2002), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на  27.07.2006 година, го донесе след-
ното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ОТКУП  

1. На REPRO ONE LIMITED B.V.I., Road Town, Pasea 
Estate, Tortola, British Virgin Islands застапуван од лицата 
Минчо Јорданов и Иван Цветковски од Скопје, се издава доз-
вола за давање понуда за откуп на обични акции издадени од 
„Факом“, увоз-извоз АД Скопје. Понудата за откуп ја дава 
брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје, во име и за сме-
тка на REPRO ONE LIMITED B.V.I., Road Town, Pasea Estate, 
Tortola, British Virgin Islands. 

2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по цена 
од 2.450 денари за една обична акција. 

3. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 дена 
од денот на првото објавување на извадокот од проспе-
ктот и понудата за откуп во еден дневен весник што изле-
гува на територијата на Република Македонија и на веб 
страницата на Македонска берза АД Скопје. 

4. Понудувачот од точка 1 на ова Решение е должен да 
ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со 
Законот и Понудата за откуп. 

5. Жалбата против ова решение не го одложува него-
вото извршување. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 
 
    Бр. 07-1261/13           Комисија за хартии од вредност 
27 јули 2006 година                       Претседател, 
           Скопје                 проф.д-р Весна Пендовска, с.р. 
1387. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), 
Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 
ден 26.06.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Димче 

Смилевски, роден на ден 13.05.1961 година во Скопје со 
ЕМБГ 1305961450100. 

2. Дозволата за работење на брокер на Димче Смилев-
ски се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Димче Смилев-
ски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден 
во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 
211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-1071/6              Комисија за хартии од вредност 

26 јуни 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

1388. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), 
Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 
ден 26.06.2006 година го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  

НА БРОКЕР  
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Небојша 

Момчиловиќ, роден на ден 02.08.1960 година во Тетово со 
ЕМБГ 0208960450116. 

2. Дозволата за работење на брокер на Небојша Момчило-
виќ се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Небојша Момчи-
ловиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 
од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

Бр. 07-1070/6              Комисија за хартии од вредност 
26 јуни 2006 година                            Претседател, 

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

1389. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии 

од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седни-
цата одржана на ден 13.07.2006 година донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО 

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА  
1. На Брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат 
на приватна понуда - втора емисија на 3.000 обични акции во 
вкупен износ на емисијата од 75.000 евра односно 4.587.277 де-
нари по средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето на 
Одлуката бр. 01/18-1 од 14.06.2006 година за зголемување на ос-
новната главнина со издавање на хартии од вредност од втора 
емисија, по пат на приватна понуда. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 
на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите 
од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот, одлу-
ката за нивно издавање бр. 01/18-1 од 14.06.2006 година, по пат 
на приватна понуда и ова решение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 
1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата 
на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основ-
ната главнина во трговскиот регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 
на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за 
регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 
три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основ-
ната главнина во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од 
регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од 
вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави 
доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
7. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Македонија“.  
Бр. 07-1322/6              Комисија за хартии од вредност 

13 јули 2006 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1390. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергети-

ка (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 23.05.2006 годи-
на), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на 
РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 
38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 
11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина 
(“Службен весник на РМ” бр. 53/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 7.08.2006 година, донесе 



7 август 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 88 - Стр. 3 

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

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта 

можат да ги формираат цените на одделни нафтени дери-
вати така што највисоките производни цени да изнесуваат 
и тоа: 

 
а) Моторни бензини                           ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                               до     33,618 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до     33,426 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до     33,850 
   
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- Д  (ДИЗЕЛ)                                                  до    32,878 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                             до     32,955 
   
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М-1     (М)                                                  до     19,507 
- М-2                                                             до     19,483 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените  
за одделни нафтени деривати така што : 

A.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ)  да   изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                            ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                 до     73,00 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            до     69,50 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до     70,00 
   
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- Д   (ДИЗЕЛ)                                                 до     57,50 
    
в) Масло за горење                                          ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                              до      47,00 
   
г) Мазут                                                          ден/кг 
- М-1  (М)                                                     до     23,667 
- М-2                                                             до     23,639 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да ги формираат цените  за одделни нафте-
ни деривати во однос на највисоките цени од точката А на 
став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од под-
точката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и 
за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно 
следната  табела и да изнесуваат: 

   

НАФТЕН ДЕРИВАТ 
(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)  
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)  
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ)      72,50 72,00 71,50 
БМБ-90 (БЕЗОЛО-
ВЕН      РЕГУЛАР) 69,00 68,50 68,00 
БМБ - 95 (БЕЗОЛО-
ВЕН  ПРЕМИУМ) 69,50 69,00 68,50 
Д - ДИЗЕЛ 57,00 56,50 56,00 
 Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО  46,50 46,00 45,50 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани сог-
ласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и 
М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на мазутот 
М-1 и М-2 важат франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот 
М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 
ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на 
активностите во областа на животната средина кои соглас-
но Законот за животната средина го плаќаат обврзниците 
утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                           ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                      0,150 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              0,080 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       0,080 
 
б) Дизел гориво                                 ден/лит 
- Д  (ДИЗЕЛ)                                                     0,030 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит                                    
- екстра лесно (ЕЛ)                                  0,040 
 
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М-1  (М)                                                          0,050 
- М-2                                                                  0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците соглас-
но Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                               ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                   24,396 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            21,692 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     21,692 
 
б) Дизел гориво                                ден/лит 
- Д  (ДИЗЕЛ)                                                   12,121 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит                                   
- екстра лесно (ЕЛ)                            3,136 
 
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М-1 (М)                                                           0,100 
- М-2                                                                  0,100 
 

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука , трошоците на прометот  на секој поодде-
лен нафтен дериват од секоја  ценовна група изнесуваат: 

 
НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

(2 ГРУПА
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ – 96 
(ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ - 90  
(БЕЗОЛОВЕН
РЕГУЛАР) 

3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ- 95  
(БЕЗОЛОВЕН
ПРЕМИУМ)

3,200 2,776 2,353 1,929 

Д - ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л  - ЕКСТРА
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М - 1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М- 2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавувањето 
во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се 
применува од 00,01 часот на 08.08.2006 година. 

 
     Бр. 02-1119/1                                       Претседател, 
7 август 2006 година                     Славе Ивановски, с.р. 

   Скопје 



Стр. 4 - Бр. 88 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 август 2006 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите 

во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), Мини-
стерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за месец 
јули 2006 година не може да изнесува помалку од утврде-
ната на ниво на оддел и тоа:  
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни услужни 
активности 

 
6.695 

02 Шумарство, искористување на шуми и соодвет-
ни услужни активности 

 
7.955 

05 Улов на риба, одгледување на риби и  услужни 
активности во рибарството 

 
8.518 

10 Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 

 
2.837 

11 Вадење на сурова нафта и природен гас и услуж-
ни активности во производството на нафта и гас, 
освен истражувања 

 
 

0 
12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 10.338 
14 Вадење на други руди и камен 10.315 
15 Производство на прехранбени  

производи и пијалаци 
 

9.495 
16 Производство на тутунски производи и фер-

ментација на тутун 
 

7.681 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.627 
18 Производство на облека; доработка и боење 

на крзно 3.401 
19 Штавење и доработка на кожа, производство на куфе-

ри, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки 
 

2.721 
20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута, 

освен мебел, производство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

 
5.799 

21 Производство на целулоза, хартија  
и производи од хартија 

 
7.758 

22 Издавачка дејност, печатење и репродук-
ција на снимени медиуми 

 
9.515 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 

 
13.133 

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 

 
14.787 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

 
2.988 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

 
10.817 

27 Производство на основни метали 10.540 
28 Производство на метални производи во 

металопреработувачката фаза, освен ма-
шини и уреди 

 
 

7.410 
29 Производство на машини и уреди,  

неспомнати на друго место 
 

8.629 
30 Производство на канцелариски машини и 

компјутери 
 

10.806 
31 Производство на електрични машини 

и апарати, неспомнати на друго место 
 

6.984 
32 Производство на радио, телевизиска и ко-

муникациона опрема и апарати 
 

6.190 
33 Производство на прецизни медицински и оп-

тички инструменти и часовници 
 

11.917 
34 Производство на моторни возила,  

приколки и полуприколки 
 

5.879 
35 Производство на други сообраќајни  

средства 
 

8.971 
36 Производство на мебел и други разновидни произво-

ди, неспомнати на друго место 
 

4.907 
37 Рециклажа 5.701 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
 

14.771 
41 Собирање, пречистување и дистрибуција 

на вода 
 

8.233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Градежништво 6.565 
50 Продажба, одржување и поправка на мотор-

ни возила и мотоцикли, продажба 
на мало на моторни горива 

 
 

11.229 
51 Трговија на големо и посредничка трговија, 

освен трговија со моторни возила и мотоцикли 
 

10.250 
52 Трговија на мало, освен трговија со моторни 

возила и мотоцикли; поправка на предмети за 
лична употреба и за домаќинствата 

 
 

6.280 
55 Хотели и ресторани 7.591 
60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 7.452 
61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 19.134 
63 Придружни и помошни активности во соо-

браќајот; активности на патничките агенции 
 

12.539 
64 Поштенски активности и телекомуникации 14.267 
65 Финансиско посредување, освен  

осигурување и пензиски фондови 
 

16.763 
66 Осигурување и реосигурување, пензиски фон-

дови, освен задолжителна социјална заштита 
 

19.733 
67 Помошни активности во финансиското  

посредување 23.356 
70 Активности во врска со недвижен имот 11.274 
71 Изнајмување на машини и опрема без раку-

вач и изнајмување на предмети за лична упо-
треба и за домаќинствата 

 
 

6.029 
72 Компјутерски и сродни активности 10.491 
73 Истражување и развој 9.163 
74 Други деловни активности 8.181 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна со-

цијална заштита 
 

10.464 
80 Образование 7.830 
85 Здравство и социјална работа 8.392 
90 Отстранување на отпадни води и ѓубре, са-

нитарни и слични активности 
 

7.856 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 
 

11.003 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 
 

7.244 
93 Други услужни дејности 8.690 
95 Дејност на домаќинствата како работода-

вачи на домашен персонал 
 

0 
96 Неиздиференцирани дејности на приватните 

домаќинства за производство на стоки за 
сопствени потреби                                  

 
 

0 
97 Неиздиференцирани дејности на приватните 

домаќинства за извршување услуги за сопс-
твени потреби                                               

 
 

0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

       
    Месечно даночно ослободување 2.966.  
                                                                  Министер, 
                                                   Стевчо Јакимовски, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 
Врз основа на член 63 од Законот за данокот на доби-

вка - пречистен текст (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/06), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 
2006 ГОДИНА  

Движењето на цените на мало во Република Македони-
ја во периодот јануари-јули 2006 година во однос на 
просечните цени на мало во 2005 година изнесува 3,4%. 

 
    Директор,  

Апостол Симовски, с.р. 
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