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1567. 1566. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 22 ноември 2004 година, донесе 

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 22.11.2004 година, донесе а

 а 
О Д Л У К А О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГРАДЕЖЕН 
ТЕХНИЧКИ КАМЕН - ВАРОВНИК НА �АСНЕ-
РА� ДООЕЛ С. ФРАНГОВО - СТРУГА НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ ЛОКОВ, С. ФРАНГОВО - СТРУГА 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ВАРОВНИЧКА 
ДРОБИНА НА �БЕНИ ТРАНС� ДООЕЛ, УВОЗ-ИЗ-
ВОЗ С. РАДОЛИШТА - СТРУГА, НА ЛОКАЛИ-
ТЕ ОТ КРАСТА КАЈ С. РАДОЛИШТА  - СТРУГА Т  

1. На �БЕНИ ТРАНС� ДООЕЛ, увоз-извоз с. Радоли-
шта - Струга се дава концесија за експлоатација на мине-
ралната суровина - варовничка дробина на локалитетот 
Краста кај с. Радолишта - Струга со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со 
координати како е дадено во табелава, и тоа: 

на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со 
координати како е дадено во табелава, и тоа:   
ТОЧКА ТОЧКА КООРДИНАТА КООРДИНАТА 

Х Х 
КООРДИНАТА КООРДИНАТА 

У У 
Т-1 4.559.055,00 7.468.714,00 
Т-2 4.558.842,00 7.468.700,00 
Т-3 4.558.838,00 7.468.500,00 
Т-4 4.559.065,00 7.468.514,00 

1. На �АСНЕРА� ДООЕЛ с. Франгово - Струга се 
дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина градежен технички камен-варовник на локалитет 
Локов, с. Франгово - Струга со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни о координати како е дадено во табелава, и тоа: с 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

Х 
КООРДИНАТА 

У 
Т-1 4.551.200,00 7.467.250,00 
Т-2 4.551.200,00 7.467.550,00 
Т-3 4.550.250,00 7.467.450,00 
Т-4 4.550.250,00 7.467.250,00 Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,045 km2. Површината на просторот на експлоатационото по-
ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,25 km2. 2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 3. Висината на надоместокот за дадената концесија 

од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 

надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП �Ма-

кедонски шуми� треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено �БЕНИ ТРАНС� ДООЕЛ, увоз-
извоз - с. Радолишта - Струга, треба да изврши пошу-
мување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП 
�Македонски шуми�. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП �Ма-
кедонски шуми� треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, истовремено �АСНЕРА� ДООЕЛ с. Франгово 
- Струга, треба да изврши пошумување на соодветна 
површина која ќе ја определи ЈП �Македонски шуми�. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

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

  
  Бр. 23-3639/1        Заменик на претседателот   Бр. 23-3640/1         Заменик на претседателот 

22 ноември 2004 година        на Владата на Република 22 ноември 2004 година          на Владата на Република 
       Скопје                             Македонија,      Скопје                               Македонија,  
                               Радмила Шекеринска, с.р.                           Радмила Шекеринска, с.р. 
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1568. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
59/2000 и 12/2003), член 4 и 27 став 1 алинеја 1 од Зако-
нот за правата, обврските и одговорностите на органите 
на државната власт во поглед на средствата во државна 
сопственост што тие ги користат и располагаат ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 61/02), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.11.2004 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ И ЗА  
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши замена на недвижен имот 

сопственост на Република Македонија корисник Мини-
стерството за одбрана и тоа објект магацински комп-
лекс "Биљановце", лоциран на КП бр. 88, евидентиран 
во Поседовен лист на Државниот завод за геодетски 
работи - Одделение за премер и катастар Куманово, бр. 
919, за КО Биљановце и тоа: 
Дел 1 од КП бр. 88, со површина од 2.631 м2 под об-

јекти, и тоа: 
- објект бр. 1, магацин, со површина од 20 м2; 
- објект бр. 2, магацин-хангар, со површина од 568 м2; 
- објект бр. 3, магацин, со површина од 306 м2;   
- објект бр. 4, магацин, со површина од 305 м2; 
- објект бр. 5, магацин, со површина од 430 м2; 
- објект бр. 6, магацин, со површина од 220 м2;  
- објект бр. 7, магацин, со површина од 70 м2; 
- објект бр. 8, магацин, со површина од 20 м2; 
- објект бр. 9, земуница, со површина од 121 м2; 
- објект бр. 10, магацин, со површина од 121 м2; 
- објект бр. 11, магацин, со површина од 450 м2; 
со стан сопственост на Друштвото за производство, 

трговија и услуги "Аквариус" Љубиша ДООЕЛ од Ку-
маново, лоциран на КП бр. 15905, во вкупна  површина 
од 69 м2, евидентиран во Имотен лист бр. 38257 на Др-
жавниот завод за геодетски работи - Одделение за пре-
мер и катастар Куманово за КО Куманово. 
Дел 2 од КП бр: 88, во вкупна површина од 1.933 м2 

под објекти, и тоа: 
- објект бр. 12, хангар за гориво, со површина од 

208 м2; 
- објект бр. 13, магацин за гориво, со површина од 

155 м2;  
- објект бр. 14, магацин, со површина од 227 м2; 
- објект бр. 15, магацин за експлозив, со површина 

од 38 м2; 
- објект бр. 16, магацин, со површина од 472 м2; 
- објект бр. 17, стражара, со површина од  80 м2; 
- објект бр. 18, тоалет, со површина од 10 м2; 
- објект бр. 19, магацин, со површина од 472 м2; 
- објект бр. 20, земуница, со површина од 17 м2; 
- објект бр. 21, магацин за опрема, со површина од 

227 м2; 
- објект бр. 22, земуница, со површина од 15 м2; 
- објект бр. 23, магацин, со површина од 12 м2. 
со стан сопственост на Трговско друштво за врабо-

тување на инвалидни лица за производство "Филанд"  
Владо ДООЕЛ-експорт-импорт Куманово, лоциран на 
ул: "Моша Пијаде" Куманово, КО Куманово на КП бр. 
19554, дел 13, зграда 1, влез 1, стан 11, во површина од 
53 м2, подрумска просторија од 3 м2 и помошна просто-
рија од 6 м2, врз основа на Потврда (солемнизација) на 
приватна исправа, Договор за купопродажба на недви-
жен имот-стан, ОДУ бр. 308/04 од 06.10.2004 година. 
Земјиштето од КП бр. 88 КО Биљановце (култура 

шума), во површина од 94.616 м2,  не е предмет на за-
мена и истото останува во сопственост на Република 
Македонија - корисник Министерство за одбрана. 

Член 2 
Замената на недвижностите да се изврши врз осно-

ва на утврдената вредност на недвижен имот на Репуб-
лика Македонија од страна на овластено лице на Аген-
цијата на Република Македонија за приватизација бр. 
208 и врз основа на вредноста на м2 новоизградена 
станбена површина во Куманово и тоа:  дел 1 од КП бр. 
88 со проценета вредност од 34.663,00 ЕУР, со стан во 
комплекс станбена зграда сопственост на Друштвото за 
производство, трговија и услуги "Аквариус" Љубиша 
ДООЕЛ Куманово, во вредност од 25.063,19 ЕУР, утвр-
дена со проценка на овластен судски проценител на 
Основниот суд Куманово, а дел 2 од КП бр. 88 со про-
ценета вредност од 35.293,00 ЕУР, со станбениот про-
стор сопственост на Трговското друштво за вработува-
ње на инвалидни лица "Филанд"  Владо ДООЕЛ Кума-
ново, во вредност од 32.938,00 ЕУР, утврдена со Дого-
вор за купопродажба ОДУ бр. 308/04. 
Разликата во вредноста на недвижноста што се за-

менува од КП бр. 88, дел 1 во висина од 9.599,81 ЕУР, 
на Друштвото за производство, трговија и услуги 
"Аквариус" Љубиша ДООЕЛ Куманово и дел 2 во ви-
сина од 2.355,00 ЕУР, на Трговското друштво за врабо-
тување на инвалидни лица "Филанд" Владо ДООЕЛ 
Куманово, ќе ја надоместат  на Република Македонија. 

 
Член 3 

Објектите што се предмет на замена од КП бр. 88 
дел 1, Друштвото за производство, трговија и услуги 
"Аквариус" Љубиша ДООЕЛ Куманово, да ги користи 
за чување на оружје и експлозивни материи - ловечки 
барут, ловечка и друга муниција и каписли за ловечка 
муниција, врз основа на Решението на Министерството 
за внатрешни работи УП бр. 19-166/1 од 07.06.1994 го-
дина, а објектите што се заменуваат од КП бр. 88 дел 2, 
Трговското друштво за вработување на инвалидни ли-
ца за производство "Филанд" Владо ДООЕЛ Куманово, 
да ги користи како производствен погон за хефт-спаја-
лици за вработување на инвалидни лица. 

 
Член 4 

Правото на користење на становите на кои врз ос-
нова на оваа одлука, а по пат на замена, Република Ма-
кедонија ќе стекне право на сопственост, се дава на 
Министерството за одбрана за решавање на станбените 
прашања на воените лица и цивилните лица во служба 
на Армијата на Република Македонија, во согласност 
со Законот за служба во Армијата на Република Маке-
донија. 
Распределбата на становите од став 1 на овој член  

ќе ја врши Министерството за одбрана. 
 

Член 5 
Договорот за замена на правото на сопственост на 

недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучи 
Министерот за одбрана. 
Со овој договор да се уреди и користењето на зем-

јиштето и заедничките делови од комплексот. 
 

Член 6 
Примопредавањето на недвижностите од член 1 на 

оваа одлука што се заменуваат да го изврши Мини-
стерството за одбрана. 

 
Член 7 

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

 
  Бр.23-3945/1                    Заменик на претседателот 

22 ноември 2004 година        на Владата на Република 
       Скопје                         Македонија, 

                                      Радмила Шекеринска, с.р.  
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1569. 
Врз основа на член 56, став 4 од Законот за задолжи-

телно капитално финансирано пензиско осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 29/02, 
85/03 и 40/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 ноември 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
ГО НАПЛАТУВА ОД ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВА-
ЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ И НАДОМЕСТОЦИ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИСПИТИ И ДАВАЊЕ 
ДОЗВОЛИ НА АГЕНТИ И НИВНО ЗАПИШУВАЊЕ  

ВО РЕГИСТАРОТ НА АГЕНТИ  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за висината на месечниот надомест 
што Агенцијата за супервизија на капитално финансира-
но пензиско осигурување го наплатува од друштвата за 
управување со пензиски фондови и надоместоци за орга-
низирање на испити и давање дозволи на агенти и нивно 
запишување во регистарот на агенти бр. 02-315/1 од 
18.11.2004 година, донесена од Управниот одбор на оваа 
агенција на седницата, одржана на 10.11.2004 година. 

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

 
        Бр. 23-4164/1              Заменик на претседателот  
22 ноември 2004 година         на Владата на Република  
              Скопје                       Македонија, 
                                Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1570. 
Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96, 42/00 и 6/02), Владата на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 22.11.2004 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 

НА ЈП �МАКЕДОНИЈАПАТ�-СКОПЈЕ 
 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутарната одлука за дополнување на Стату-
тот на ЈП �Македонијапат�-Скопје бр. 02-770/3 од 
4.10.2004 година, донесена од Управниот одбор на Јав-
ното претпријатие за одржување и заштита на маги-
стралните и регионални патишта �Македонијапат�-
Скопје, на седницата одржана на 4.10.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 23-3769/1              Заменик на претседателот  
22 ноември 2004 година        на Владата на Република  
             Скопје                     Македонија, 
                  Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1571. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македо-
ниј , на седницата одржана на 22.11.2004 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕ ЗА 2003 
ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕ-
РОДРОМСКИ УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ  

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Годишната сметка и Извештајот за работењето 
за 2003 година на Јавното претпријатие за аеродромски 

услуги �Македонија�-Скопје бр. 02-400/4 од 27.02.2004 
година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата одржана на 27.02.2004 година. 

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

 
       Бр. 23-1016/1                    Заменик на претседателот  
22 ноември 2004 година          на Владата на Република  
             Скопје                     Македонија, 
                                Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1572. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 22.11.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОК-
РИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА�- 

СКОПЈЕ ОД 2003 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за покривање на загубата на Јавното прет-
пријатие за аеродромски услуги �Македонија�-Скопје од 
2003 година бр. 02-676/7 од 09.04.2004 година, донесена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие. 

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

 
        Бр. 23-1016/2              Заменик на претседателот  
22 ноември 2004 година         на Владата на Република  
             Скопје                    Македонија, 
                                Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1573. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 22.11.2004 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА МИЛЕНИУМСКИТЕ 

РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ  
1. За претседател, секретар и членови на Комисија-

та за изготвување извештај за Милениумските развојни 
цели се именуваат: 
а) за претседател 
- Димко Кокароски, заменик на министерот за фи-

нансии 
б) за секретар 
 - Борис Блажевски, државен советник во Мини-

стерството за финансии 
в) за членови: 
- Ракип Дочи, заменик на министерот за економија, 
- Драгољуб Матовски, заменик на министерот за 

животна средина и просторно планирање, 
- Горјан Тозија, советник за внатрешна политика во 

Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, 
- Ангелина Бачановиќ, државен секретар во Мини-

стерството за здравство, 
- Ангел Димов, пратеник од Социјал-демократскиот 

сојуз на Македонија во Собранието на Република Ма-
кедонија, 

- Исмет Рамадани, пратеник од Партијата за демо-
кратски просперитет во Собранието на Република Ма-
кедонија, 
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- Тале Герамитчиоски, заменик на министерот за 
образование и наука, 

- Ацо Јаневски, државен секретар во Министерство-
то за труд и социјална политика, 

- Катерина Костадинова-Даскаловска, директор на 
Државниот завод за статистика, 

- Фроде Мауринг, постојан претставник на Програ-
мата на обединетите нации за развој (УНДП), 

- Владимир Милчин, извршен директор на фонда-
цијата Институт отворено општество - Македонија 
(ФИООМ), 

- Владимир Попевски, директор на претпријатието 
�НЕОКОМ� - Скопје, 

- Роберт Поповски, претседател на Здружението на 
новинарите на Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 23-4116/1                 Заменик на претседателот 

22 ноември 2004 година        на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1574. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкции (�Службен весник на Република Македонија 
бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 
2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР 
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО 

СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС  
1. Бранислав Радосављевиќ се разрешува од функ-

цијата директор на Казнено-поправниот дом Идризово 
со Отворено одделение во Велес. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-4183/1                  Заменик на претседателот 

16 ноември 2004 година        на Владата на Република 
        Скопје                                  Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1575. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкции (�Службен весник на Република Македонија 
бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 
2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ 
ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО ВЕЛЕС  
1. За директор на Казнено-поправниот дом Идризо-

во со Отворено одделение во Велес се именува Киро 
Кромидаровски, виш инспектор во Министерството за 
внатрешни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-4184/1                  Заменик на претседателот 

16 ноември 2004 година         на Владата на Република 
      Скопје                                        Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

1576. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкции (�Службен весник на Република Македонија 
бр. 3/97, 23/99 и 74/04) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 22 
ноември 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ 
ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ  

ВО ВЕЛЕС 
 
1. Исмет Гури се разрешува од функцијата заменик 

на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово 
со Отворено одделение во Велес. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-4254/1                  Заменик на претседателот 

22 ноември 2004 година         на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1577. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.11.2004 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА �ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ� 
 

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 
игра на среќа �Обложување на спортски натпревари� 
се издава на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Македони-
ја� Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа �Об-
ложување на спортски натпревари� ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. �Ѓорче Петров� 
бб, Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народната 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплата. 
Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 

вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ската сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја 

1, корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3, алинеја 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
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5. Секоја промена во врска со приредувањето на 
играта на среќа корисникот на Лиценцата ја пријавува 
во Министерството за финансии. 

6. Корисникот на Лиценцата е должен претходно да 
побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на 
трговското друштво. 

7. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
        Бр. 23-4107/1             Заменик на претседателот  
22 ноември 2004 година       на Владата на Република  
              Скопје                    Македонија, 
                                     Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1578. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.11.2004 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-58/8 ОД 28.09.1998 ГОДИНА, ИЗДАДЕ-
НА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА 
НА БУЛ. �КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ� ПЕЛАГОНКА 2,  

СУТЕРЕН, ЛОКАЛ 4 ВО БИТОЛА 
 
1. Во Лиценцата под бр. 23-58/8 од 28.09.1998 годи-

на, издадена на Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри �ЛОТАРИЈА НА МА-
КЕДОНИЈА�-Скопје за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бро-
јот �15� се заменува со бројот �23�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
        Бр. 23-4122/1              Заменик на претседателот  
22 ноември 2004 година        на Владата на Република  
              Скопје                     Македонија, 
                                Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1579. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.11.2004 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-5199/1 ОД 11.09.2001 ГОДИНА, ИЗДА-
ДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИ-
РЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА 
НА УЛ. �МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЕ ГОЛОГАНОВ�  

БР. 28 ВО СКОПЈЕ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 23-5199/1 од 11.09.2001 го-

дина, издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �ЛОТАРИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА�-Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот �15� се заменува со бројот �22�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
         Бр. 23-4121/1             Заменик на претседателот  
22 ноември 2004 година       на Владата на Република  
               Скопје                     Македонија, 
                                Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1580. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник  на Република Македо-
нија� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП 
 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Штип, број 
0202-526/4, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година. 

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

 
   Бр. 10-4880/2                                Министер, 

16 ноември 2004 година         Јован Манасијевски, с.р. 
        Скопје  

__________ 
1581. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник  на Република Македо-
нија� бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА 
 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Крива Паланка, 
број 02-2829, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 26.10.2004 година. 

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

 
   Бр. 10-4812/2                                Министер, 

16 ноември 2004 година         Јован Манасијевски, с.р. 
        Скопје  

__________ 
1582. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Богословец - Оп-
штина Свети Николе. 
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Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Богословец, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земјиште-
то ( Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). � 

   Бр. 09-7493/1                               Директор, 
22 ноември 2004 година          Бисера Јакимовска, с.р. 

       Скопје 
___________ 

1583. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Бурилчево - Оп-
штина Облешево. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Бурилчево, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  

   Бр. 09-7713/1                               Директор, 
25 ноември 2004 година          Бисера Јакимовска, с.р. 

       Скопје 
___________ 

1584. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергети-

ка (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 
24/03), 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 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.11.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

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

 
а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 18,730 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 18,549 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 18,972 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 21,627 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 22,408 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                    до 8,489 
- М - 2                      до 8,466 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 56,00 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 52,50 
-
 
 БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 53,00 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
-
 
 Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 44,50 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                        до 34,50 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 10,607 
-
 
 М - 2                    до 10,580 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката �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) 55,50 55,00 54,50 
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 52,00 51,50 51,00 
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 52,50 52,00 51,50 
Д-ДИЗЕЛ 44,00 43,50 43,00 
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО 34,00 33,50 33,00 

 
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 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно 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 формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,40 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 акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    25,128 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            22,343 
-
 
 БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          22,343 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
-
 
 Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,485 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                             3,229 
г) Мазут                                                         ден/кг. 
- М - 1 (М)                    0,100 
- М - 2                      0,100 
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Член 4 Член 4 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

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

За преземените мерки од член 3 на оваа одлука да 
се извести Комисијата за државна помош. 

 
 Член 5 
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 
ЕЛ-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 

Давателот на државна помош се задолжува да до-
стави годишен извештај за државната помош за 2004 
година, најдоцна до 31 декември 2004 година. 

 
Член 6 

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

 
          Бр. 52-20/2                       Претседател  
15 ноември 2004 година         на Комисијата за државна  
              Скопје                                      помош, 
                                       Вера Пепелничка, с.р. 

___________   Член 5 По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Уредбата за административна 
безбедност на класифицирани информации, направена 
е техничка грешка, поради што се дава  

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 30.11.2004 година.  
         Бр. 02-974/1                             Претседател,  
29 ноември 2004 година              Славе Ивановски, с.р.    И С П Р А В К А 
             Скопје НА УРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА БЕЗБЕД-

НОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ ___________ 
1585.  
Врз основа на член 9 став (1), став (4) и став (5), 

член 10 став (1) и став (2), член 12 став (1) и став (3) од 
Законот за државната помош (�Службен весник на РМ� 
бр. 24/03), член 6 став (1), став (2) и став (3) алинеја (1) 
од Уредбата за начинот и постапката за поднесување 
на извештај до Комисијата за државна помош и за оце-
нување на државната помош (�Службен весник на РМ� 
бр. 81/03) и член 9 од Деловникот за работа на Комиси-
јата за државна помош бр. 14-798/1 од 26.12.2003 годи-
на, Комисијата за државна помош, на седницата одржа-
на на 15.11.2004 година го разгледа Известувањето за 
нотификација на државна помош на Министерството за 
финансии бр. 52-20/1 од 25.10.2004 година и донесе 

Обрасците број 1, 2, 3, 4 и 5 треба да се приложат 
кон оваа уредба, бидејќи се нејзин составен дел. 

 
         Бр. 23-2896/2                Од Владата на Република 
24 ноември 2004 година            Македонија 
              Скопје 
 
 
 

 
 
 

 
  

О Д Л У К А  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ  
  

Член 1  
Се одобрува државната помош од Компензационен 

фонд од друга странска помош, доделена од Мини-
стерството за финансии согласно Одлуката за условите 
и критериумите за репласирање на средства од Ком-
пензациониот фонд од странска помош (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 60/2004), која претставува постојана 
шема за помош. 

 
 
 
 
 
 
   Член 2  Државната помош доделена во форма на меки заеми 

се дефинира како разлика-бонус меѓу есконтната камат-
на стапка на Народна банка на Република Македонија и 
каматата на заемот од 3% утврдена со постојната шема 
за помош, во вкупен износ од 2. 065.000 денари. 

 
 

 
 

   Член 3  Давателот на државна помош � Министерството за 
финансии се задолжува при идната распределба на 
средствата од Компензациониот фонд од друга стран-
ска помош дефинирани како државна помош, во пери-
од од 6 месеци да донесе посебна одлука, која ќе се од-
несува на репласирање на средства од друга странска 
помош, дефинирана како државна помош. 

 
 
 
 
 
 
 Оваа одлука, како нова шема за распределба на 

средства од Компензационен фонд од друга странска 
помош треба да ги содржи следните критериуми: 

 
 
 - одредување на бенифицирана каматна стапка, 
 - усогласување на дефиницијата за мали и средни 

претпријатија со Законот за државната помош.  
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АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ  
  
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 
 

34.  
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/07, 
24/00, 5/01 и 85/03), а во врска со член 12 став 2 од Уред-
бата за канцелариско и архивско работење (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/96), директорот 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, го донесе следното 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Р Е Ш Е Н И Е  

  
1. Се воведува Уписник за водење на евиденција на 

обврзници за кои Фондот на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија изготвува решенија за 
задолжување со придонес, со содржина дадена во при-
лог кој е составен дел на решението. 

 
 
 
 
 

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

 
 

   
  Бр. 03-6647/1                    Директор,  

25 ноември 2004 година       Бошко Китановски, с.р.  
             Скопје   
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