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1015.  
10. Слободан Димитар Андонов, во траење од 6 месеци, Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

11. Јовче Благоја Стојковски, во траење од 6 месеци, 
12. Ленче Пантелија Рунтева, во траење од 1 година и 

6 месеци, 
13. Дракче Сретен Јаковлески, во траење од 3 месеци, 
1 4. Расим Рамазан Цанкоски, во траење од 6 месеци. 

 III О Д Л У К А Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПО-
ВОД 2-РИ АВГУСТ 2004 ГОДИНА - НАЦИОНАЛ-
НИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  к 

        Бр. 07-191                 Претседател  И 60 ГОДИНИ АСНОМ  28 јули 2004 година     на Република Македонија, I           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица: ___________ 

1016. 1. Јефтимије Геро Цветковски, Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од За-
конот за помилување (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија, донесе 

2. Авци Султан Рамазан, 
3. Живко Димитар Узунов, 
4. Тони Александар Бошков, 
5 . Невзат Рабит Азири. 

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  1. Шабан Алил Алимов, во траење од 3 месеци, I 2. Зулфи Ремзи Љатифи, во траење од 6 месеци, Потполно се ослободи од извршување на неиздржа-
ниот дел од казната затвор осуденото лице: 3. Славко Серафим Петковски, во траење од 6 месеци, 

4. Југослав Венче Стојковски, во траење од 6 месеци, 1. Горан Грујо Трајковски, од Куманово. 5. Раде Ставре Трајчев, во траење од 2 месеци,  
6. Федаи Мегди Усеинов, во траење од 3 месеци, II 
7. Марјан Трајчо Инев, во траење од 6 месеци, Му се прости паричната казна на осуденото лице: 
8. Арсем Шефкет Криези, во траење од 6 месеци,  1. Александар Славе Огненовски во износ од 

15.000,00 денари. 9. Муса Исми Усеиноски, во траење од 6 месеци,  
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III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Бранко Симеон Радулов од Пехчево, во траење 

од 1 година и 6 месеци, 
2. Едип Амзо Илјази од Дебар, во траење од 6 месеци, 
3. Сами Амзо Илјази од Дебар, во траење од 6 месеци, 
4. Јасмина Зоран Ѓурчиновска од Скопје, во траење 

од 6 месеци. 
IV 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица: 

1. Аце Трајко Илиески од Прилеп, во траење од 6 
месеци, 

2. Милчо Ристо Лазаров од Радовиш, во траење од 5 
месеци. 

V 
Делумно се ослободи од извршување на казната за-

твор осуденото лице: 
1. Танески Јордан Марјан од с.Пештани, во траење 

од 4 месеци. 
VI 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
       Бр. 07-192                                Претседател  
29 јули 2004 година                на Република Македонија, 
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1017. 
Врз основа на член 37, став 2 од Законот за метро-

логијата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 55/02), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 јули 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТУВА-
ЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УСЛУГИТЕ 
ШТО ГИ ВРШИ БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА  

И ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ  
Член 1 

Со оваа одлука се определува висината и начинот на 
наплатувањето на надоместокот за услугите што ги вршат 
Бирото за метрологија (во натамошниот текст: Биро) или 
овластеното правно лице и тоа за: калибрација на етало-
ни, меѓулабораториска споредба на еталони, оцена на соо-
бразноста на типот на мерилата, испитување на тип на ме-
рила, верификација на мерила, надзор над исполнетоста 
на условите за овластување на правните лица, обезбедува-
ње на ознаките и сертификатите за оцена на сообразноста 
на типот на мерилата, обезбедување на ознаките и жиго-
вите, односно сертификатите за верификација на мерила-
та, регистрација на ознаките и сертификатите за сообраз-
носта на типот на мерилата и ознаките и жиговите, однос-
но сертификатите за верификација на мерилата од стран-
ско потекло, метролошки надзор над количините и озна-
кит  на пакуваните производи и консалтинг и обука. е 

Член 2 
Подносителите на барањата за извршување на услугите 

од член 1 на оваа одлука на Бирото или овластеното правно 
лице, плаќаат надоместок во висина и на начин утврдени со 
оваа одлука и со тарифа за надоместок за услугите на Биро-
то за метрологија и овластеното правно лице, која е дадена 
во прилог и е составен дел на ваа одлука. о 

Член 3 
Надоместокот за услугите предвидени во член 1 на 

оваа одлука се пресметува во бодови и/или по работен 
час во зависност од видот на услугата. 
Вредноста на еден бод изнесува 0,3% од последната 

просечна плата во Република Македонија, според Обја-
вата на Државниот завод за статистика на Република 
Македонија. 

Вредноста на работниот час изнесува 10% од пос-
ледната просечна плата во Република Македонија, спо-
ред Објавата на Државниот завод за статистика на Ре-
публика Македонија. 

Член 4 
Надоместокот за калибрацијата на еталоните, меѓу-

лабораториска споредба на еталони, оцена на сообраз-
носта на типот на мерилата, односно сертификација на 
референтни материјали, испитување на тип на мерила, 
консалтинг и обука, се наплатува по потрошен работен 
час  работниците кои ја вршат услугата.  на 

Член 5 
Бирото склучува договор за верификација на мери-

лата кај правни лица што ги исполнуваат определените 
услови за вршење верификација (користење на нивна 
еталонска и друга опрема, сертифицирани референтни 
материјали и соодветен стручен кадар) на мерила во 
нивните простории. 
Времетраењето на важноста на договорот може да 

биде: 
1. Неограничен, односно се додека се исполнети ус-

ловите утврдени со дадената акредитација за вршење 
специфични работи за верификација на поедини видо-
ви мерила и 

2. Ограничен, односно до три години во кој рок 
субјектот треба да добие акредитација за вршење спе-
цифични работи за верификација на поедини видови 
мерила, а најдоцна до истекот на година и пол во рам-
ките на кој рок треба да воведе систем за квалитет во 
своето работење. 

Член 6 
За верификација на мерилата кај правни лица што 

имаат склучено договор со Бирото за обезбедување 
одредени услови за вршење верификација на мерила во 
нивните простории, согласно член 3, став 2 на оваа од-
лука, за потрошеното време на работниците на Бирото 
при верификацијата на мерилата, се наплатува надоме-
сток по потрошен работен час на работниците кои ја 
вршат услугата, при што надоместокот за верификаци-
ја на мерилата се намалува за 30% од висината на надо-
местокот утврден согласно со член 3, став 2 на оваа од-
лука. 

Член 7 
Ако правното лице има добиено акредитација за вр-

шење на верификација на мерилата, согласно член 3, 
став 1 на оваа одлука, не се наплаќа потрошеното вре-
ме на работниците на Бирото, а надоместокот за вери-
фикација на мерилата, што го врши Бирото, се намалу-
ва за 50% од висината на надоместокот утврден соглас-
о со член 3, став 1 на оваа одлука. н 

Член 8 
Ако првата верификација се врши кај производителот 

на мерилата со кој Бирото има склучен договор за обезбе-
дување на условите за вршење верификација на мерила во 
неговите простории, согласно член 3, став 2 на оваа одлу-
ка, за потрошеното време на своите работници при вери-
фикација на мерилата се наплатува надоместок по рабо-
тен час, а надоместокот за верификација на мерилата се 
намалува за 30% од висината на надоместокот утврден 
согласно на член 3, став 2 на ваа одлука. о 

Член 9 
Ако при постапката за верификација на мерилата, 

работникот на Бирото утврди дека поднесените мерила 
за верификација и/или еталони и/или референтни мате-
ријали и/или мерна опрема не се исправни (некалибри-
рани, не работат исправно и сл.), Бирото ќе го наплати 
полниот износ на надоместокот.  

Член 10 
Ако услугите од член 1 на оваа одлука, работниците 

на Бирото ги вршат надвор од седиштето на Бирото, пат-
ните и дневни трошоци на работниците што ги вршат ус-
лугите, паѓаат на товар на подносителот на барањето.  

Член 11 
Надоместокот за услугите според оваа одлука се 

уплатува на сметка на Министерството за економија. 
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Член 13 Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, пре-

станува да важи Одлуката за височината и начинот на 
плаќањето на надоместокот за покривање на трошоците 
за испитување на типот на мерило и за преглед на етало-
ни, мостри на референтни материјали и мерила (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 12/96). 

 
     Бр. 23-2849/1       Претседател на Владата 
26 јули 2004 година     на Република Македонија, 

   Скопје              Хари Костов, с.р. 
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1018. 
Врз основа на член 28, став 2 од Законот за земјо-

делско земјиште (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 25/98 и 18/99) и член 36, став 3 од Зако-
нот 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 26.07.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА НА ПЛОДОУЖИ-
ВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ СОЦИЈАЛНО 
НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИ-

ДОТ И ВИСИНАТА НА ПОМОШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат категориите на со-

цијално необезбедени лица, условите, критериумите и 
роковите за давање на земјоделско земјиште во сопс-
твеност на државата, на плодоуживање, како и видот и 
висината на помошта. 

 
Член 2 

Во корист на домаќинствата чие лице е: 
- корисник на социјална помош кои се способни за 

работа и социјално необезбедени, согласно Законот за 
социјална заштита; 

- невработени корисници на паричен надомест, сог-
ласно Законот за вработување и осигурување во случај 
на невработеност; 

- на кои им престанало правото на паричен надо-
мест, во рок од една година од престанувањето на пра-
вото на паричен надомест; 

- невработени и евидентирани како невработени 
над една година во Заводот за вработување; 

- вработени кај работодавец, кои што користат зем-
јоделско земјиште во државна сопственост, за кое не се 
плаќани плати и придонеси од плата над година; 

- социјално необезбедени земјоделци. 
Владата на Република Македонија дава на плодоу-

живање земјоделско земјиште во сопственост на држа-
вата, врз основа на одредбите на оваа одлука. 

 
Член 3 

За давање на плодоуживање на земјоделско земји-
ште, Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство обезбедува земјоделско земјиште во 
сопственост на државата од: 

- слободното и досега неиздаденото земјоделско 
земјиште под концесија, долгорочен или краткорочен 
закуп, по одредбите од Законот за земјоделско земји-
ште; 

- земјоделското земјиште по раскинатите договори 
со закупците и концесионерите; 

- земјоделското земјиште кое државата ќе го добие 
во сопственост по основ на подарок, размена, купопро-
дажба или по друг законски основ; 

- земјоделското земјиште кое по закон, прописи до-
несени врз основа на закон или поединечни акти на су-
дови или други државни органи, ќе премине во држав-
на сопственост или ќе се врати во владение на државата. 

 
Член 4 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, може да даде земјоделско земјиште на 
плодоуживање најмногу до 5 хектари. 

 
Член 5 

По обезбедување на земјоделското земјиште за да-
вање на плодоуживање според член 3 од оваа одлука, 
ако се оцени дека е потребна парцелација на одредени 
површини, заради давање на поединечно користење на 
деловите од постојната целина и запазување на макси-

мумот од член 4 на оваа одлука, Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ќе го изве-
сти Државниот завод за геодетски работи и ќе побара 
од него да изврши парцелација. 
Државниот завод за геодетски работи е должен во 

најкус можен рок парцелацијата да ја изврши и за тоа 
да го извести Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

 
Член 6 

Во случаите кога парцелата на земјоделското земји-
ште во своите природни или катастарски граници е по-
голема од 5 ха, а по оценка на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, нејзината пар-
целација е сврзана со трошоци, би ја нарушила целина-
та, економското искористување на земјиштето или на 
друг начин би го отежнала или би го одложила давање-
то на земјоделско земјиште на плодоуживање, парцела-
та може да не се раситнува и да се даде на заинтереси-
рани плодоуживатели како целина, под услов тие да ја 
побараат како здружени плодоуживатели. 
Кога плодоуживателите ќе се здружат заради доби-

вање на земјоделско земјиште на плодоуживање под 
условите од став 1 на овој член, хектарите кои ја сочи-
нуваат парцелата поделени со бројот на здружените 
плодоуживатели не може да надмине 5 ха. по еден пло-
доуживател. 
Во случаите од став 1 и 2 на овој член ќе се склучи 

единствен договор за парцелата за сите плодоуживате-
ли во кој ќе се утврди начинот на користење, правото 
на истапување и можностите трети лица да се вклучат 
место оние кои истапуваат од договорот. 

 
Член 7 

По обезбедување на земјоделското земјиште од 
член 3 на оваа одлука Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство објавува јавен повик за 
заинтересираните лица од членот 2 на оваа одлука. 
Јавниот повик од став 1 на овој член ќе се објави во 

два дневни весници и во локалните медиуми. 
Јавниот повик ќе биде отворен се до давањето на 

плодоуживање на последната објавена површина. 
Постапката по јавниот повик ја спроведува Комисија 

од три члена формирана од министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во секоја подрачна единица. 
Мандатот на комисијата трае 4 години. 
 

Член 8 
Барањето по јавниот повик треба да содржи: име и 

презиме на подносителот, точна адреса, земјоделското 
земјиште кое го бара со катастарски ознаки на истото, 
писмени докази дека е во категоријата на лица од член 
2 на оваа одлука и други податоци. 
Барањето со потребната документација се доставу-

ва до Комисијата од член 6 на оваа одлука, која еднаш 
месечно ќе врши избор според редоследот на пристиг-
натите барања. 
Доколку за една иста парцела пристигнат повеќе 

барања во исто време, првенство ќе имаат лицата спо-
ред тегоризацијата од член 2 на оваа одлука.  ка 

Член 9 
Комисијата по утврдување на основаноста на бара-

њето донесува Одлука. 
Против Одлуката на Комисијата од став 1 на овој 

член може да се изјави жалба до министерот за земјо-
дел тво, шумарство и водостопанство. с 

Член 10 
Врз основа на Одлуката на Комисијата се склучува 

договор. 
Договорот задолжително содржи: 
- податоци за земјиштето кое се дава на плодоужи-

вање (катастарски ознаки, површина, месност каде се 
наоѓа, култура и др.); 
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- времетраење на договорот; 
- условите за раскинување на договорот; 
- условите за продолжување на договорот, како и 

други услови утврдени со закон. 
 

Член 11 
По еден примерок од договорот, по неговото потпи-

шување, се доставува до Заводот за вработување на Ре-
публика Македонија, Центарот за социјална работа и 
подрачната единица на Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 12 

Во договорот се определува и видот и висината на 
помошта која државата ја обезбедува за почнување на 
плодоуживањето. 

 
Член 13 

Времетраењето на договорот за давање на земјодел-
ско земјиште на плодоуживање не може да биде покус 
од 3 години, ниту подолг од 5 години и истиот може да 
се продолжи. 

Член 14 
Воведувањето во владение на плодоуживателите ќе 

се врши со записник од страна на Комисијата составе-
на од претставници на Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, Државниот завод за 
геодетски работи и од единиците на локалната самоу-
права од подрачјето каде што се наоѓа земјоделското 
земјиште што се дава на плодоуживање. 

 
Член 15 

На корисниците на плодоуживањето на земјодел-
ското земјиште им следува еднократна парична помош 
во висина од 24.000,00 денари доколку по склучување-
то на договорот за давање на земјоделско земјиште на 
плодоуживање, плодоуживателите се впишат во Реги-
старот на вршители на земјоделска дејност. 
Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат 

од Програмата за поттикнување на развојот на земјо-
делството. 

 
Член 16 

Доколку дојде до предвремено раскинување на До-
говорот плодоуживателот е должен да ја врати парич-
ната помош од член 15 на оваа одлука, како и другите 
надоместоци кои ги примил во врска со договореното 
плодоуживање. 

 
Член 17 

Покрај помошта од член 15 на оваа одлука, на ко-
рисникот на плодоуживањето на земјоделското земји-
ште чие домаќинство до денот на склучувањето на до-
говорот на користење земјоделско земјиште на плодоу-
живање прима социјална помош, му се исплатува и ед-
нократна парична помош во висина до (9) девет про-
сечни месечни исплати на социјална помош, но не по-
веќе од (2) две просечни нето плати по работник во Ре-
публика Македонија по престанувањето на правото на 
социјална помош, а согласно Правилникот за опреде-
лување на висината на правото на еднократна парична 
помош. 
На корисникот на плодоуживањето на земјоделско-

то земјиште кој до денот на склучувањето на договорот 
за користење на земјоделското земјиште на плодоужи-
вање користи право на паричен надоместок по основ на 
невработеност согласно Законот за вработување и оси-
гурување во случај на невработеност ќе му се исплати 
неискористениот дел од паричниот надоместок до (6) 
шест месечни исплати од висината на паричниот надо-
месток на невработеното лице, но не повеќе од (2) две 
просечни нето плати по работник во Република Маке-
донија согласно Правилникот за определување на ви-
сината на правото на еднократна парична помош. 

Член 18 
Во првата година од плодоуживањето на корисни-

ците на плодоуживањето на земјоделското земјиште 
им се надоместуваат придонесите од плати за пензиско 
и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и 
осигурување во случај на невработеност, на најниската 
основица за плаќање на овие придонеси сметано од де-
нот на запишувањето во регистарот на вршители на 
земјоделска дејност од средствата на Програмата за 
поттикнување, развојот на земјоделството во месечни 
износи. 

Член 19 
Спроведувањето на оваа одлука го врши Министерс-

твото за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
 

Член 20 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Член 21 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за давање земјоделско 
земјиште, во сопственост на државата, на плодоужива-
ње на одредени категории социјално необезбедени ли-
ца (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
51/03) и Одлуката за определување видот и висината на 
помошта за корисниците на правото на плодоуживање 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.57/03).  

 
      Бр.23-2742/1                       Претседател на Владата 
26 јули 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
1019. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 4 од Законот за 
правата, обврските и одговорностите на органите на др-
жавната власт во поглед на средствата во државна сопс-
твеност што тие ги користат и располагаат (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 61/02),  Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 26 
јули 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ И ЗА ПРЕ-
НЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши замена на недвижен имот-

деловни објекти сопственост на Република Македонија 
корисник Министерство за одбрана и тоа објект Основ-
но командно место - во изградба врз основа на Реше-
ние за локација издадена од Собранието на општина 
Кочани - Секретаријат за општествени и комунални 
дејности, бр. У12-392 од 21.10.1985 година, во површи-
на од 825 м2 и се пренесува право на користење на зем-
јиште на ул. �Скопска� бб-Кочани, кое што е евиденти-
рано во Имотен лист бр. 2651 за КО Кочани, лоцирано 
на КП 13073, со вкупна површина од 3.326 м2. 
Со станови сопственост на ДООЕЛ увоз-извоз ИГ-

МА - Кочани, лоцирани во Кочани, запишани во Имо-
тен лист на Државниот завод за геодетски работи - Од-
деление за премер и катастар - Кочани, бр. 11001 за КО 
Кочани и тоа: 

1. Стан бр. 4, влез 3, приземје, на ул. �Никола Вап-
царов� бр. 12, со површина од 41 м2 и 6 м2 подрумска 
просторија, запишан во Имотен лист бр. 11001, КО Ко-
чани; 

2. Стан бр. 10, влез 1, кат 3, на ул. �Скопска� бр. 1, 
со површина од 65 м2 и помошна просторија од 7 м2, 
запишан во Имотен лист бр. 11001, КО Кочани; 
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3. Стан бр. 3, влез 2, кат 3, на ул. �Никола Вапца-
ров� бр. 6, со површина од 51 м2 и 4 м2 помошна про-
сторија, запишан во Имотен лист бр. 11001, КО Коча-
ни; и 

4. Стан бр. 2, влез 2, кат 4 на ул. �Роза Петрова� бб, 
со површина од 62 м2 и 6 м2 подрумска просторија, за-
пишан во Имотен лист бр. 11001, КО Кочани. 
Вкупната површина на становите наведени во став 

2 на овој член е 242 м2. 
 

Член 2 
Договорот за замена на правото на сопственост на 

недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучи 
министерот за одбрана. 
Замената на недвижностите да се изврши врз осно-

ва на утврдената вредност на недвижниот имот на Ре-
публика Македонија од 76.213,60 ЕУР и вредноста на 
становите опишани во член 1 на оваа одлука, во вред-
ност од 69.586,91 ЕУР. 
Разликата во вредноста на недвижностите што се 

заменуваат во висина од 6.626,69 ЕУР, ДООЕЛ увоз-
извоз ИГМА - Кочани, ќе ја надомести на Република 
Македонија. 

Член 3 
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 станбени 
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 4 
ДООЕЛ увоз-извоз ИГМА-Кочани да изврши преу-

редување, односно адаптација на становите во соглас-
ност со Предлог-проектот изработен од Министерство-
то за одбрана. 

Член 5 
Примопредавањето на недвижностите од член 1 на 

оваа одлука што се заменуваат ќе се изврши меѓу Ми-
нистерството за одбрана и ДООЕЛ увоз-извоз ИГМА - 
Кочани. 

Член 6 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

 
     Бр. 23-2907/1                        Претседател на Владата 
26 јули 2004 година                на Република Македонија, 

     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 
___________ 

1020. 
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), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО  

 
Член 1 

Одлуката за пренесување на правото на времено ко-
ристење на патничко моторно возило (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 84/03), со која е пре-
несено правото на користење на патничко моторно во-
зило со регистарска ознака SK-757-НО, марка �Lada 
Niva�, тип �1.7..21 213�, со број на шасија ХТА212130-
Т1193566, број на мотор 4123637, година на производс-

тво 1998 година, работна зафатнина на моторот во см3 
1690, сила на моторот во 58KW (КS), број на седишта - 
5, од Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство на општина Свети Николе, престанува да 
важи.  

Член 2 
Примопредавањето на возилото ќе се изврши меѓу 

општина Свети Николе и Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, комисиски со 
записник во рок од 10 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Бр. 23-2765/1                    Претседател на Владата      
26 јули 2004 година               на Република Македонија, 
            Скопје                           Хари Костов, с.р. 

__________ 
1021. 
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), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО  

 
Член 1 

Правото на користење  на патничко моторно возило 
со регистарска ознака SK-076-КВ, марка �Landrover�, 
тип �Defender�, број на шасија SALLDVBF8WА155030, 
број на мотор 16L68896B, година на производство 1998 
година, работна зафатнина на моторот во см3 1632, си-
ла на моторот во KW (КS) 2495, места за седење 6, 
форма или намена на каросеријата: теренско џип, број 
на каросеријата: темно плава 99, имател на возилото: 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, Скопје, ул. �Ленинова� бр. 2, единствен 
матичен број 4064615, се пренесува на Управата за хи-
дрометеоролошки работи-Скопје за време од 1 година. 

  
Член 2 

Примопредавањето на возилото ќе се изврши меѓу 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и Управата за хидрометеоролошки работи, 
комисиски со записник во рок од 10 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 23-2766/1                    Претседател на Владата      
26 јули 2004 година               на Република Македонија, 
            Скопје                           Хари Костов, с.р. 

__________ 
1022. 
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), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО  

 
Член 1 

Правото на користење на патничко моторно возило 
со регистарска ознака SK-757-НО, марка �Lada Niva�, 
тип �1.7..21 213�, со број на шасија ХТА212130Т11935-
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66, број на мотор 4123637, година на производство 
1998 година, работна зафатнина на моторот во см3 
1690, сила на моторот во 58KW (КS), број на седишта - 
5, од Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство се пренесува на Управата за хидрометео-
ролошки работи за време од 1 (една) година.   

Член 2 
Примопредавањето на возилото ќе се изврши меѓу  

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и Управата за хидрометеоролошки работи, 
комисиски со записник во рок од 10 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.  

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
       Бр. 23-2882/1                     Претседател на Владата      
26 јули 2004 година               на Република Македонија, 
            Скопје                           Хари Костов, с.р. 

__________ 
1023. 
Врз основа на член 102, став 5 од Законот за високо 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 64/00 и 49/03) и член 36, став 3 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 
26.07.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА КВОТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, ВО ПРВА ГОДИНА НА ПОЛИЦИСКАТА 
АКАДЕМИЈА, ВО УЧЕБНАТА 2004/2005 ГОДИНА 

 
1. Заради обезбедување соодветна и правична застапе-

ност на студентите припадници на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија, Полициската ака-
демија во Скопје, во учебната 2004/2005 година дополни-
телно ќе запише студенти припадници на овие заедници, 
чиј број да не е повисок од 30% од вкупниот број студен-
ти кои се запишуваат во прва година на Полициската ака-
демија. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно да 
бидат застапени припадниците на сите заедници, до про-
центот со кој соодветната заедница е застапена во вкупно-
то население на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
     Бр. 23-2898/1                       Претседател на Владата      
26 јули 2004 година               на Република Македонија, 
           Скопје                           Хари Костов, с.р. 

__________ 
1024. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 51-а од Законот за 
утврдување и наплата на јавните приходи (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 13/01, 61/02, 24/03, 
77/03 и 19/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.07.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН 
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН 

 
1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по ре-

шение за присилна наплата бр. 16-45/21 од 06.05.2004 
година, донесено од Управата за јавни приходи-Регионал-
на дирекција Битола во вкупен износ од 31.457.544,00 де-
нари, од даночниот должник Градежно трговско друш-

тво �БЕТОН-БИТОЛА�  АД Битола, административни-
от - деловниот простор кат 4 со површина од 458 м2 и 
кат 5-поткровје со површина од 168 м2, кој се наоѓа во 
Битола во локалитетот на станбена заедница број 16 на 
аголот од улиците �Борис Кидрич� и �Никола Тесла�, 
на КП бр. 10210, КП бр. 7243, КП бр. 7244, КП бр. 
7245, КП бр. 7246, КП бр. 7247, КП бр. 7248 и КП бр. 
7204 сите во Битола, со утврдена вредност по изврше-
ниот попис и процена од 35.100.000,00 денари, кој ста-
нал сопственост на Република Mакедонија, се отстапу-
ва на користење на Министерството за финансии - 
Управа за јавни приходи.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
      Бр. 23-2635/1                       Претседател на Владата 
12 јули 2004 година                на Република Македонија, 

     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 
___________ 

1025. 
Врз основа на член 17 од Законот за Јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 јули 2004 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО  

НА ОХРИД И ВЕЛЕС  
1. Се огласува именување на заменик на јавниот 

правобранител на Република Македонија за подрачјето 
на Охрид и заменик на јавниот правобранител на Ре-
публика Македонија за подрачјето на Велес. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за јавното 
правобранителство (државјанин на Република Македони-
ја кој ги исполнува општите услови определени со закон 
за засновање на работен однос во државен орган; истак-
нат дипломиран правник со положен правосуден испит 
кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската 
функција и работно искуство со потврдени резултати по 
положениот правосуден испит на правни работи над 3 го-
дини), пријавите со потребните документи да ги поднесат 
до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија� и во дневниот печат.  
     Бр. 17-2557/2                       Претседател на Владата 
26 јули 2004 година               на Република Македонија, 

     Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

1026. 
Врз основа на член 35 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 16/04) 
и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.07.2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТНИ 
МЕРКИ ПРИ ЗГОЛЕМЕН  И СУБВЕНЦИОНИРАН 

УВОЗ  
Член 1 

Со ова решение се формира Комисија за заштитни 
мерки при зголемен и субвенциониран увоз (во натамо-
шниот текст: Комисија). 
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1. За претседател на Комисијата се именува: 
Стевчо Јакимовски, министер за економија. 
2. За членови на Комисијата се именуваат: 
- Крум Ефремов, Министерство за економија; 
- Даринка Пановска, Министерство за економија; 
- Златко Ветеровски, Царинска управа на РМ; 
- Владимир Симеонов, Министерство за надвореш-

ни работи; 
- Ленка Петковска, Министерство за финансии; 
- Трајан Николовски, Управа за јавни приходи; 
- Татјана Вета, Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство; и 
- Виолета Крстева, Државен завод за статистика. 
За заменик претседател и заменици на членовите на 

Комисијата се именуваат: 
- Оливера Цветановска, државен секретар во Мини-

стерство за економија, заменик на претседателот; 
- Анастазија Јовановска, Министерство за економи-

ја, заменик член; 
- Илир Шабани, Министерство за економија, заме-

ник член; 
- Горан Андреев, Царинска управа на РМ, заменик 

член; 
- Блага Марковска, Министерство за надворешни 

работи, заменик член; 
- Вера Зенделска, Министерство за финансии, заме-

ник член; 
- Љупчо Јовановски, Управа за јавни приходи, заме-

ник член; 
- Блажо Јаневски, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, заменик член; и 
- Кетрин Стрезовска, Државен завод за статистика, 

заменик член. 
Член 2 

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

 
      Бр. 23-2839/1                     Претседател на Владата 
26 јули 2004 година              на Република Македонија, 

    Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

1027. 
Врз основа на член 35 став 4 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
16/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 годи-
на, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАБОТА НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ 
ЗГОЛЕМЕН И СУБВЕНЦИОНИРАН УВОЗ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со ова упатство се уредува начинот и постапката на 

работа на Комисијата за заштитни мерки при зголемен и 
субвенциониран увоз (во натамошниот текст: Комисија). 

 
Член 2 

Комисијата при водењето на постапката покрената 
по барање на заинтересираните странки ги утврдува 
сите факти и докази за утврдување на �сериозна штета� 
или �опасност од сериозна штета� за домашната инду-
стрија. 
Комисијата за утврдувањето на постоењето на �се-

риозна штета� или �опасност од сериозна штета� за до-
машната индустрија може да закаже јавна расправа на 
која ќе ги повика сите заинтересирани страни (извозни-
ци, увозници и други) за да ги изнесат своите ставови и да 
укажат на потребата од преземање на заштитни мерки. 

Комисијата доколку во постапката утврди дека по-
стојат факти и докази за �сериозна штета� или �опас-
ност од сериозна штета� за домашната индустрија мо-
же да и предложи на Владата на Република Македонија 
за донесување на привремени мерки и да го определи 
времето на траењето на тие мерки во смисла на члено-
вите од 38 до 43 од Законот за трговија. 

 
Член 3 

Покрај заштитните давачки во смисла на член 18 од 
овој деловник Комисијата при водењето на постапката 
може согласно член 46 од Законот за трговија да пред-
лага и мерки против субвенциониран увоз на барање на 
домашните производители на определена стока и по 
своја иницијатива. 

 
II. СВИКУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ НА КОМИСИЈАТА 

 
Член 4 

Со Комисијата претседава министерот за економија 
(во натамошниот текст: претседател на Комисијата), а 
во негово отсуство заменикот на претседателот на Ко-
мисијата. 
Седницата на Комисијата ја закажува и со неа 

раководи претседателот на Комисијата, а во негово 
отсуство заменикот на претседателот на Комисија-
та. 
Претседателот на Комисијата закажува седница, по 

потреба, по поднесување на барање за воведување на 
заштитни мерки на домашната индустрија и по предлог 
на член на Комисијата. 

 
Член 5 

Врз основа на заклучок на Комисијата или по своја 
иницијатива, претседателот може да покани на седни-
цата да присуствуваат и претставници на одделни 
претпријатија, образовни институции и други заинте-
ресирани субјекти, ако тоа е од интерес за работата на 
Комисијата. 

 
III. ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦА 

НА КОМИСИЈАТА 
 

Член 6 
Предлогот на дневниот ред за седницата на Коми-

сијата го утврдува претседателот на Комисијата. 
Членовите на Комисијата за одржувањето на седни-

цата се известуваат со писмена покана најдоцна во рок 
од седум дена пред денот на одржувањето на седница-
та на Комисијата. 
По исклучок, поканата за седницата може да биде 

упатена и во покус рок. 
 

Член 7 
Поканата за седниците на Комисијата содржи ден, 

час и место на одржување на седницата и предлог на 
дневниот ред за таа седница. 
Со поканата за седницата на членовите на Советот 

им се доставува материјал за прашањата кои се предло-
жени на дневниот ред и записник од претходната сед-
ница. 

 
Член 8 

Материјалите за седниците на Комисијата се подго-
твуваат од страна на стручната служба на Министерс-
твото за економија. 
Со материјалите за седницата на Комисијата може 

да се предложат и заклучоци. 
 

Член 9 
Седницата на Комисијата може да се одржи ако се 

присутни најмалку пет члена на Комисијата, а заклучо-
ците се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот 
број на членови присутни на седницата. 
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Член 10 
Ако на седниците на Комисијата се расправаат ма-

теријали од доверлива природа, таквите материјали по-
себно се обележуваат. 
Доверливите материјали ќе се врачат на членовите 

на Комисијата на самата седница и за нив ќе се води 
посебна евиденција. 
По завршувањето на седницата, членовите на Ко-

мисијата мора да ги вратат материјалите од доверлив 
карактер. 

 
IV. РАБОТА НА СЕДНИЦИТЕ НА КОМИСИЈАТА 

 
Член 11 

Претседателот на Комисијата има право и должност да: 
- ја претставува Комисијата; 
- ги свикува и претседава со седниците на Комиси-

јата; 
- им дава збор на учесниците во дискусијата; 
- ја утврдува иницијативата, мислењата и предлози-

те дадени од страна на членовите на Комисијата;  
- ги потпишува актите кои ги донесува Комисијата; и 
- врши други работи кои ќе му бидат доверени. 
 

Член 12 
Членот на Комисијата има право и должност да 

присуствува на седниците на Комисијата и да учеству-
ва во неговата работа, да предлага дневен ред, измени 
и дополнувања на дневниот ред, да учествува во рас-
правата и донесувањето на заклучоци/одлуки по пра-
шањата кои се на дневен ред, да покренува разгледува-
ње и на други прашања на седниците на Комисијата, 
како и да врши други работи кои во рамките на над-
лежноста на Комисијата ќе му ги довери претседателот 
на Комисијата. 

 
Член 13 

Членот на Комисијата може само поради оправдани 
причини да изостане од седницата на Комисијата. 
Членот на Комисијата е должен за својата спрече-

ност за присуство на седницата да го извести претседа-
телот на Комисијата најдоцна три дена пред одржува-
њето на седницата. 
По исклучок од став 2 на овој член рокот може да 

биде и покус од три дена. 
 

Член 14 
Комисијата може да работи и полноправно да одлу-

чува доколку на седницата на Комисијата се присутни 
повеќе од половина од вкупниот број на членовите. 

 
Член 15 

На предлог на претседателот, Комисијата го утвр-
дува дневниот ред за седницата. 
На предлог на член на Комисијата, дневниот ред 

може да се прошири доколку присутните членови на 
Комисијата го усвојат со мнозинство гласови. 
Поедини точки од дневниот ред можат да бидат од-

ложени до наредната седница, ако присутните членови 
на Комисијата сметаат дека нема доволно информации 
да се дискутира и гласа по нив. 

 
Член 16 

Разгледувањето на одделни прашања од утврдениот 
дневен ред започнува со излагање од страна на предла-
гачот за поднесеното барање за преземање на заштитни 
мерки или мерки против субвенциониран увоз. 
Претседателот на Комисијата на присутните на сед-

ницата им дава збор за дискусија по редослед по кој 
тие се пријавени. 

Член 17 
При водењето на постапката Комисијата може да 

донесе заклучок/одлука за преиспитување на определе-
ни состојби - факти или докази во земјата извозничка. 

За одделни прашања Комисијата може да формира 
посебни одбори за утврдување на одделни факти и до-
кази што се од интерес за водењето на постапката за 
утврдување на потребата од воведување на заштитни 
мерки и мерки против субвенциониран увоз. 

 
Член 18 

За работата на седницата на Комисијата се води за-
писник од страна на лице од стручната служба од Ми-
нистерството за економија. 
Записникот содржи: време, дата и место на одржу-

вање на седницата, присутни лица на седницата, дне-
вен ред, изјаснување на членовите на Комисијата по 
утврдениот дневен ред, учесници во расправата по пра-
шања од дневниот ред, донесените одлуки, решенија и 
заклучоци. 
Записникот се води во посебна за тоа определена 

книга, а донесените одлуки, решенија и заклучоци се 
изготвуваат во писмена форма најдоцна три дена по за-
вршувањето на седницата од страна на стручната служ-
ба на Министерството за економија. 
Записникот што Комисијата ќе го усвои на седни-

цата го потпишува претседателот на Комисијата. 
 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 19 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 23-2848/1                       Претседател на Владата 

26 јули 2004 година                на Република Македонија, 
     Скопје                                    Хари Костов, с.р. 

___________ 
1028. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за сточарс-

тво (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/97), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА 

ДОБИТОЧНАТА ХРАНА 
 
1. Универзитетот �Св. Кирил и Методиј� - Факул-

тет за земјоделски науки и храна - Скопје се овластува 
да врши анализа и суперанализа на добиточната храна. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 08-7108/2          Министер, 
22 јули 2004 година              Славко Петров, с.р. 
          Скопје 

___________ 
1029. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА АЛБАНСКИ 

НАСТАВЕН ЈАЗИК VII ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Музичко 

образование на албански наставен јазик VII одделение. 
Автор: Беџет Ајредини. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 



30 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 17 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
  Бр. 07-5827/1                                 Министер, 

23 септември 2003 година       д-р Азиз Положани, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1030. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА АЛБАНСКИ 

НАСТАВЕН ЈАЗИК VII ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Музичко 

образование на албански наставен јазик VII одделение. 
Автор: Шермин Мемеди. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
  Бр. 07-5826/1                                 Министер, 

23 септември 2003 година       д-р Азиз Положани, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1031. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ V ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно 

образование за V одделение. 
Автори: Данчо Ордев и Александар Цветковски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
  Бр. 07-5831/1                                 Министер, 

23 септември 2003 година       д-р Азиз Положани, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1032. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ХЕМИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО 

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Хемија за III 

година на реформираното гимназиско образование. 
Автор: Бујар Х. Дурмиши. 
2. Издавач: ДИД �ЛОГОС-А� Скопје, Аднан Исма-

иловски ДООЕЛ ул. �Втора Македонска бригада� Т.Ц. 
Треска XXI/1. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
  Бр. 07-5820/1                                 Министер, 

23 септември 2003 година       д-р Азиз Положани, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1033. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ИСТОРИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО  

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Историја за 

III година на реформираното гимназиско образование. 
Автори: Академик д-р Блаже Ристовски, д-р Стојан 

Киселиновски, д-р Симо Младеновски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
  Бр. 07-5841/1                                 Министер, 

23 септември 2003 година       д-р Азиз Положани, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1034. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК OPPORTUNITIES (ПРВ 
СТРАНСКИ ЈАЗИК) ЗА III ГОДИНА НА РЕФОР-
МИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Англиски 

јазик OPPORTUNITIES (прв странски јазик) за III го-
дина на реформираното гимназиско образование. 
Автори: Michael Harris, David Mower i Anna 

Sikorzynska.. 
2. Издавач: LONGMAN Велика Британија, застапу-

вана од ексклузивниот дистрибутер: Ст. Џорџ ДООЕЛ 
Експорт-Импорт Скопје, ул. �Партизански одреди� бр. 
3-3/5. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 07-5840/1                                 Министер, 

23 септември 2003 година       д-р Азиз Положани, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1035. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ФИЗИКА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО  

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Физика за 

III година на реформираното гимназиско образование. 
Автори: проф. д-р Лутфи Истрефи, проф. Хафезат 

Дервиши, проф. Фадил Ајредини, проф. Несет Изаири. 
2. Издавач: Издавачка куќа �Арберија Десигн� ул. 

�Т.Ц. Базар� лок. 20 - Тетово. 
3. Решението да се достави до средните училишта и 

до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-6382/1                                 Министер, 

10 октомври 2003 година       д-р Азиз Положани, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1036. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА АЛБАНСКИ 

НАСТАВЕН ЈАЗИК VIII ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Музичко 

образование на албански наставен јазик VIII одделе-
ние. 
Автори: Назим Каба и Ремзи Нуши. 
2. Издавач: ДИД �ЛОГОС-А� Скопје, Аднан Исма-

иловски ДООЕЛ ул. �Втора Македонска бригада� Т.Ц. 
Треска XXI/1. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
  Бр. 07-6384/1                                 Министер, 

10 октомври 2003 година       д-р Азиз Положани, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1037. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА  
ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО  

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски 

јазик и литература за III година на реформираното гим-
назиско образование. 
Автори: Венко Андоновски, Марјан Марковиќ, 

Глигор Стојковски. 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност �Култу-

ра� АД Скопје, бул. �Св. Климент Охридски� бр. 68-а, 
Скопје. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
  Бр. 07-6383/1                                 Министер, 

10 октомври 2003 година       д-р Азиз Положани, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1038. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК NEW HEADWAY UPPER 
INTERMEDIATE (ПРВ СТРАНСКИ ЈАЗИК) ЗА III 
ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Англиски 

јазик New Headway upper intermediate (прв странски ја-
зик) за III година на реформираното гимназиско обра-
зование. 
Автори: Liz & John Soars 
2. Издавач: OXFORD UNIVERSITY PRESS Велика 

Британија, застапувана од ексклузивниот дистрибутер: 
Англиски Центар ДООЕЛ Скопје, ул. �Градски зид� 
бр. 3, локал 12, Скопје 

3. Решението да се достави до училиштата и до Би-
рото за развој на образованието. 

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

 
  Бр. 07-6381/1                                 Министер, 

10 октомври 2003 година       д-р Азиз Положани, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1039. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАРА-
ЛЕЛКИТЕ НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА 
III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Aлбански 

јазик и литература за паралелките на албански наста-
вен јазик за III година на реформираното гимназиско 
образование. 
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Автори: д-р Сабри Хамити, д-р Идриз Метани, д-р 
Ардиан Марасхи. 

2. Издавач: Друштво за издавачка дејност �АЛБ-
АСС� Тетово, ул. �Браќа Миладинови� бр. 166. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5833/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                     д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1040. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА III 
ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски 

јазик и литература за III година на реформираното гим-
назиско образование. 
Автори: Валентина Муцунска-Палевска и Наташа 

Ацевска. 
2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна деј-

ност, производство и промет �Македонска искра� ул. 
�Божидар Аџија� бр.7, Скопје. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5824/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1041. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ИСТОРИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО  

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Историја за 

III година на реформираното гимназиско образование. 
Автори: проф.д-р Марјан Димитријевски, м-р Љу-

бица Гонева и м-р Катерина Сарова. 
2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна деј-

ност, производство и промет �Македонска Искра� ДО-
ОЕЛ, бул. �Кочо Рацин� бр. 10/17, Скопје. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5842/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      

1042. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ТУРСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАРА-
ЛЕЛКИТЕ НА ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА III 
ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Турски ја-

зик и литература за паралелките на турски наставен ја-
зик за III година на реформираното гимназиско образо-
вание. 
Автори: Хамди Хасан, Хајати Јавузер, Зеки Гурел. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5832/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1043. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
БИОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО 

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Биологија за 

III година на реформираното гимназиско образование. 
Автори: Јорданка Димовска, Славчо Митев, Ицко 

Ѓоргоски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5843/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1044. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ФИЗИКА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО  

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Физика за 

III година на реформираното гимназиско образование. 
Автори: д-р Мирјана Јовановска, д-р Невенка Андо-

новска, д-р Мимоза Ристова - Васова. 
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2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5845/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1045. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК TANGRAM 1 B (ВТОР СТРАН-
СКИ ЈАЗИК) ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО  

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебникот по Гер-

мански јазик TANGRAM 1B (втор странски јазик) 
за III година на реформираното гимназиско образо-
вание. 
Автори: I.Alke, R.M.Dalapiazza, Eduard von Jan, 

D.Manner. 
2. Издавач: MAX HUEBER VERLAG Германија, за-

стапувана од дистрибутер: �Просветно дело� АД Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5836/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1046. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МАТЕМАТИКА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНО-

ТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Математика 

за III година на реформираното гимназиско образова-
ние. 
Автори: д-р Јорданка Митевска, Иван Трајков и 

Лилјана Грибовска-Поповиќ. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5821/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

   Скопје                      

1047. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ХЕМИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО 

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Хемија за III 

година на реформираното гимназиско образование. 
Автори: д-р Киро Стојановски и д-р Слоботка Але-

ксовска. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5819/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

   Скопје                      
__________ 

1048. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МАТЕМАТИКА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО 

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Математика 

за III година на реформираното гимназиско образова-
ние. 
Автори: Боривоје Миладиновиќ и Никола Петре-

ски. 
2. Издавач: Издавачко друштво �АЛБИ�, Билјана и 

др. ДОО, Скопје, ул. �Осло� бр. 19, Скопје. 
3. Решението да се достави до средните училишта и 

до Бирото за развој на образованието. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
    Бр. 07-5822/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1049. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
БИОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО  

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Биологија за 

III година на реформираното гимназиско образование. 
Автори: доц.д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска, Со-

фија Ачкоска. 
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2. Издавач: Издавачки центар �Три� ул. �Његоше-
ва� бр. 29-а, Скопје. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5844/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1050. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК MATRIX-UPPER INTERMEDIATE 
(ПРВ СТРАНСКИ ЈАЗИК) ЗА III ГОДИНА НА РЕ-
ФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебникот по Англиски 

јазик MATRIX-UPPER INTERMEDIATE (прв странски 
јазик) за III година на реформираното гимназиско обра-
зование. 
Автори: Kathy Gude, With Jayne Wildman. 
2. Издавач: OHFORD UNIVERSITY PRESS Велика 

Британија, застапувана од Ексклузивниот дистрибутер: 
Англиски Центар ДООЕЛ Скопје, ул. �Градски ѕид� 
бр. 3, локал 12, Скопје. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5839/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1051. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК OPPORTUNITIES (ВТОР СТРАН-
СКИ ЈАЗИК) ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО  

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебникот по Англиски 

јазик OPPORTUNITIES (втор странски јазик) за III го-
дина на реформираното гимназиско образование. 
Автори: Michael Harris, David Mower i Anna 

Sikorzynska. 
2. Издавач: LONGMAN Велика Британија, застапува-

на од Ексклузивниот дистрибутер: Ст.Џорџ ДООЕЛ Екс-
порт-Импорт Скопје, ул. �Партизански одреди� 3-3/5. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5837/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      

1052. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2, од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АНГЛИСКИ ЈАЗИК  (ВТОР ЕВРОПСКИ ЈАЗИК) 
LIFELINES-INTERMEDIATE ЗА III ГОДИНА НА 
РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебникот по Англиски ја-

зик (втор европски јазик) LIFELINES-INTERMEDIATE за 
III година на реформираното гимназиско образование. 
Автор: Tom Hutchinson. 
2. Издавач: OXFORD UNIVERSITY PRESS Англи-

ја, Ексклузивен дистрибутер: Англиски центар ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Градски ѕид� бр. 3, локал 12, Скопје. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5838/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1053. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2, од Законот за ос-

новното образование (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА АЛБАНСКИ  

НАСТАВЕН ЈАЗИК VIII ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Музичко 

образование на албански наставен јазик VIII одделе-
ние. 
Автор: Шермин Мемеди. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5825/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1054. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2, од Законот за ос-

новното образование (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО  
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно 

образование за VIII одделение. 
Автори: Данчо Ордев и Александар Цветковски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 
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3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5828/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1055. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2 од Законот за основ-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003) министерот за образование и наука, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО  
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ VII ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно 

образование за VII oдделение. 
Автори: Данчо Ордев и Александар Цветковски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5829/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
__________ 

1056. 
Врз основа на член 80-ѓ, став 2, од Законот за ос-

новното образование (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО  
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ VI ОДДЕЛЕНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовно 

образование за VI одделение. 
Автори: Данчо Ордев и Александар Цветковски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства �Просветно дело� Скоп-
је, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15, Скопје. 

3. Решението да се достави до основните училишта 
и до Бирото за развој на образованието. 

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

 
    Бр. 07-5830/1                                     Министер, 
23.09.2003 година                      д-р Азиз Положани, с.р. 

  Скопје                      
___________ 

1057. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
СОЦИОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО  

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Социологија 

за III година на гимназиско образование (изборни пред-
мети). 

Автори: Ксенофон Угриноски и Трајан Крстески. 
2. Издавач: Издавачка куќа �Македонска искра� од 

Скопје ул. �Божидар Аџија� бр. 7. 
3. Решението да се достави до средните училишта и 

до Бирото за развој на образованието.  
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  
Бр.11-3865/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1058. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ГЕОГРАФИЈА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Географија 

за III година на гимназиско образование (изборни пред-
мети). 
Автори: Коле Павлов, Аце Миленковски и Ѓорѓи 

Павловски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

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

  
Бр.11-3866/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1059. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
АЛГЕБРА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Алгебра за 

III година на гимназиско образование (изборни предме-
ти). 
Автори: Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска, 

Глигор Тренчевски и Снежана Здравевска. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

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

  
Бр.11-3867/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 
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1060. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ГЕОГРАФИЈА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Географија 

за III година на гимназиско образование (изборни пред-
мети). 
Автор: проф. д-р Аслан Селмани. 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност �ЛОГОС 

А� Аднан Исмаиловски ДООЕЛ Скопје. 
3. Решението да се достави до средните училишта и 

до Бирото за развој на образованието.  
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  
Бр.11-3868/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1061. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ЛАТИНСКИ ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Латински ја-

зик за III година на гимназиско образование (изборни 
предмети). 
Автор: д-р Љубинка Басотова. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

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

  
Бр.11-3869/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1062. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
СОЦИОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Социологија 

за III година на гимназиско образование (изборни пред-
мети). 
Автори: проф. д-р Нелко Стојаноски, проф. д-р Ми-

лева Ѓуровска и проф. д-р Зоран Матевски. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

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

  
Бр.11-3876/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1063. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ВОВЕД ВО ПРАВОТО ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИ-
СКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Вовед во 

правото за III година на гимназиско образование (из-
борни предмети). 
Автори: Димитар Бајалџиев, Миодраг Мицајков и 

Добринка Тасковска. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

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

  
Бр.11-3877/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1064. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА 
ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Линеарна 

алгебра и аналитичка геометрија за III година на гим-
назиско образование (изборни предмети). 
Автори: Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска, 

Глигор Тренчевсаки и Снежана Здравевска. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

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

  
Бр.11-3878/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
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1065. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ЕТИКА ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО  

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Етика за III 

година на гимназиско образование (изборни предмети). 
Автор: Кирил Темков. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

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

  
Бр.11-3879/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1066. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
нес  е 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ЗА III ГОДИНА НА ГИМНАЗИ-
СКО ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Ликовна 

уметност за III година на гимназиско образование (из-
борни предмети). 
Автори: Дончо Ордев, Маја Рауник-Кирков, Мишко 

Ралев, Викторија Еремеева-Наумовска, Александар Ор-
дев и Игор Василев. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.11-3880/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1067. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО ЕТИКА ЗА II ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО  

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Етика за II 

година на гимназиско образование (изборни предмети). 
Автор: Кирил Темков. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

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

  
Бр.11-3881/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1068. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА II ГОДИНА 

НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Информа-

тичка технологија за II година на гимназиско образова-
ние (изборни предмети). 
Автори: д-р Ѓорѓи Јованчевски, м-р Зоран Алексов, 

м-р Методија Јанчески, Александар Ацковски и Оливе-
ра Јованчевска. 

2. Издавач: Издавачка организација �Гоцмар� Бито-
ла. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

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

  
Бр.11-3882/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1069. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА II ГОДИНА 

НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Информа-

тичка технологија за II година на гимназиско образова-
ние (изборни предмети). 
Автор: д-р Марјан Гушев. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15.  

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

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

  
Бр.11-3883/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 
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1070. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ГОВОРЕЊЕ И ПИШУВАЊЕ ВЕШТИНИ ЗА II ГОДИНА 

НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Говорење и 

пишување вештини за II година на гимназиско образо-
вание (изборни предмети). 
Автор: д-р Димитар Пандев. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.11-3884/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1071. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ГОВОРЕЊЕ И ПИШУВАЊЕ ВЕШТИНИ ЗА II ГОДИНА 

НА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
(ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ) 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Говорење и 

пишување вештини за II година на гимназиско образо-
вание (изборни предмети). 
Автор: Махмуд Хиса. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.11-3885/1                                  Министер, 

15 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1072. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПА-
РАЛЕЛКИТЕ НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК 

ЗА III ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО 
ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

1. Се одобрува употреба на учебник по Албански 
јазик и литература за паралелките на албански 
наставен јазик за III година на реформираното гимна-
зиско образование. 

Автори: д-р Ремзи Несими, Валбона Тоска, д-р  Зе-
ќирија Незири и д-р Агим Лека. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.07-5834/1                                  Министер, 

23 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1073. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА III 
ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО ГИМНАЗИСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски 

јазик и  литература за III година на реформираното 
гимназиско образование. 
Автори: Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓурко-

ва, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодо-
ровски и Наташа Аврамовска. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.07-5823/1                                  Министер, 

23 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1074. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 2 од Законот за сред-

ното образование (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,  
40/03 и 42/03), министерот за образование и наука, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И МАКЕДОНСКА ЛИ-
ТЕРАТУРА ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СО АЛБАНСКИ  И 
ТУРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА НА РЕ-
ФОРМИРАНОТО  ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по Македонски 

јазик и македонска литература за паралелките со ал-
бански и турски наставен јазик за III година на рефор-
мираното гимназиско образование. 
Автори: Матилда Ковачева и Фахрије Морина. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници, наставни средства �Просветно дело� Скопје 
ул. �Димитрие Чуповски� бр. 15. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
Бр.07-5835/1                                  Министер, 

23 јули 2004 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
           Скопје 
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1075. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
16/2004), министерот за економија, во согласност со  
министерот за финансии , донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА ЗА НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИТЕ  
И УСЛУГИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО 

И МАЛО 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и начи-

нот на водење на евиденција за набавка и продажба 
на стоките на големо и мало, како  и услуги  во трго-
вијата на големо и мало (во натамошниот текст: еви-
денција). 

 
Член 2 

Евиденцијата  за набавка и продажба на стоките  и 
за извршените трговски услуги се води и тоа:  

1. Евиденција во трговијата на мало � образец (ЕТ); 
2. Приемен лист во трговија на мало (ПЛТ); 
3. Материјална евиденција за трговија на големо � 

образец (МЕТГ); и 
4. Евиденција за вршење на трговски услуги � обра-

зец (ЕТУ). 
Евиденцијата од став  1 на овој член се води оддел-

но во трговијата на мало, трговијата на големо и за вр-
шењето на трговски услуги. 
Обрасците за водење на евиденцијата од став 1 на 

овој член (во натамошниот текст: обрасците) се соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Обрасците се водат рачно, машински или компју-
терски. 
Обрасците се подврзани или се слободни листови 

ако се водат компјутерски. 
Заради достапност на евиденцијата пред надлежни-

те органи трговецот треба да ги завери обрасците со 
потпис на овластено лице и со печат и истите треба да 
бидат нумерирани по хронолошки ред. Доколку се ко-
ристат кратенки,кодови,знаци или симболи, треба да 
биде јасно опишано нивното значење. 

 Обрасците трговецот треба да ги чува во продаж-
ниот објект каде се врши трговската дејност и треба да 
се водат на македонски јазик, со арапски цифри и со 
вредности изразени во денари.  

 
Член 4 

Евиденцијата се води ажурно според начелата на 
уредност и точност. 
Набавката и продажбата на стоките и извршените 

трговски услуги и други промени во врска со набавка-
та, продажбата и вршењето на трговските услуги се за-
пишуваат најдоцна наредниот ден од денот на настану-
вањето на промената. 
Евиденцијата се води врз основа на фактура, ис-

пратница, лента од фискален апарат, чекови и платеж-
ни картички. 

 
II. ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 

 
1. Водење на евиденција во трговијата на мало 

Образец "ЕТ" 
 

Член 5 
Во образецот за водење на евиденција во трговијата 

на мало книжењето на набавката и продажбата на сто-
ки се врши на следниот начин: 

1. Во колоната 1 се запишува реден број на секое 
поединечно книжење. Редниот број се запишува на 
прокнижениот книговодствен документ за набавка на 
стоки за продажба на стоки и за други промени. Прок-
нижените книговодствени документи се одлагаат по 
редослед; 

2. Во колоната 2 се запишува датумот на книжењето; 
3. Во колоните 3 и 4 се запишува книговодствениот 

документ, и тоа: во колоната 3 се запишува бројот и на-
зивот на документот, а во колоната 4 датумот на доку-
ментот; 

4. Во колоната 5 се запишува износот на продажна-
та вредност за набавените стоки со данокот на додаде-
на вредност (во натамошниот текст: ДДВ).. Износот на 
продажната вредност со ДДВ се презема од колона 10 
на приемниот лист во трговијата; 

5. Во колоната 5 се запишуваат и податоците за 
промената на продажната вредност со ДДВ, кои проме-
ни претходно се запишани во приемниот лист, а се на-
станати врз основа на промената на цените на стоките, 
промената на пропишаната стапка на ДДВ, враќањето 
на стоките, отпис на стоките (дефект, кало, крш, рас-
тур) и друго. 
Износот за вратените стоки и за описот на стоките 

(дефект, кало, крш, растур) се книжат како "црвено 
сторно"; 

6. Во колоната 6 трговецот на мало ја искажува 
вкупната продажна вредност на продадените стоки со 
ДДВ секој ден, и тоа: 
а) за стоките продадени во готови пари врз основа 

на износот евидентиран на контролната лента на фи-
скалниот апарат, чекови и платежни картички и 
б) за стоките што се наплатуваат преку жиро-сме-

тка врз основа на износот на фактурите. 
 

2. Водење на приемен лист во трговија на мало 
Образец "ПЛТ" 

 
Член 6 

Приемниот лист во трговијата на мало се води за 
секој документ за набавка поединечно, а  податоците се 
запишуваат на следниот начин:  

1. Во колоната 1 се запишува редниот број кој не се 
пренесува односно за секој  нов  приемен лист  почну-
вајќи од број 1; 

2. Во колоната 2 се запишува називот, бројот и да-
тумот на документот на извршената набавка; 

3. Во колоната 3 се запишува називот на стоките кој 
е идентичен со називот на стоките од фактурата, однос-
но од документот за набавка на стоките; 

4. Во колоната 4 се запишува единица мера, а во ко-
лоната 5 количина на стоките; 

5. Во колоната 6 се запишува поединечната набавна 
цена без ДДВ при набавка на стоките, а во колоната 7 
се запишува вкупната набавна вредност на набавената 
стока без ДДВ (колона 5 х 6); 

6. Во колоната 8 се запишува претходен ДДВ при 
набавка за секоја поединечна стока, а во колоната 9 се 
запишува вкупниот износ на претходниот ДДВ при на-
бавка (колона 5 х 8); 

7. Во колоната 10 се запишува пропишаната стапка 
на ДДВ; 

8. Во колоната 11 се запишува продажната цена по 
единица производ со ДДВ, а во колоната 12 вкупниот 
износ на продажната вредност со ДДВ (колона 5 х 11). 
Во продажната цена е содржана фактурната цена, 

зависните трошоци, претходен ДДВ, пресметаниот 
ДДВ и трошоците за промет (маржа); 

9. Во колоната 13 се запишува ДДВ по единица 
производ, а во колоната 14 вкупната вредност на ДДВ 
(колона 5 х 13). 

10. Во приемниот лист се запишуваат и подато-
ците за промената на цените на стоките, за проме-
ната на пропишаната стапка на ДДВ за враќање на 
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стоките, за отпис на стоките (дефект, кало, крш, 
растур) и друго. Запишувањето на тие промени се 
врши врз основа на попис во случај на промени на 
цените и промени на стапката на ДДВ на стоките, а 
во случај на враќање на стоките, отпис на стоките 
(дефект, кало, крш, растур) и друго, врз основа на 
записник. 
За испорачаните стоки во продажниот објект од 

сопствениот магацин во испратницата треба да се наве-
дат сите потребни елементи за евидентирањето во при-
емниот лист. Износите за вратените стоки и за отписот 
на стоките (дефект, кало, крш, растур) се книжат како 
"црвено сторно". 

 
3. Водење на евиденција во трговијата на големо 

Образец "МЕТГ" 
 

Член 7 
Материјалната евиденција се води поединечно за 

секоја стока.  
Во образецот за водење на материјална евиденција 

книжењето на набавката и продажбата на стоките се 
врши на следниот начин: 

1. Во колоната 1 се запишува редниот број на се-
кое поединечно книжење. Редните броеви се прене-
суваат; 

2. Во колоната 2 се запишува датумот на книже-
њето; 

3. Во колоните 3, 4 и 5 се запишува книговодстве-
ниот документ и тоа: во колоната 3 се запишува бројот 
на документот, во колоната 4 датумот на документот и 
во колоната 5 називот на документот, називот и седи-
штето на добавувачот (пописна листа, приемница, ис-
пратница, фактура и друго). 

4. Во колоните 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се запишуваат 
количините на стоките, вредноста на стоките и крај-
ната состојба и тоа: во колоната 6 се запишува коли-
чината на набавените стоки, во колоната 7 се запи-
шува поединечната цена на стоките, во колоната 8 се 
запишува количината на продадените стоки, во ко-
лоната 9 се запишува цената на продадените стоки, 
во колоната 10 се запишува крајната состојба на ко-
личината на стоките и во колоната 11 вредносно 
искажаната крајна состојба. 
Во колоните 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се запишуваат и 

промените на количините и цените на стоките кои 
можат да настанат заради враќање на стоките, коли-
чините, отпис на стоките (дефект, кало, крш, растур) 
и друго. 

 
4. Водење на евиденција за трговски услуги 

Образец "ЕТУ" 
 

Член 8 
Во образецот за водење на евиденција за трговски 

услуги книжењето на извршените трговски услуги се 
врши на следниот начин: 

1. Во колоната 1 се запишува редниот број на секое 
поединечно книжење. Редниот број се запишува на 
прокнижениот книговодствен документ за надомест за 
извршената услуга. Прокнижените книговодствени до-
кументи се одлагаат по редослед; 

2.  Во колоната 2 се запишува датумот на книжењето; 
3. Во колоните 3, 4 и 5 се запишува книговодс-

твениот документ, и тоа: во колоната 3 се запишува 
бројот на документот, во колоната 4 датумот на до-
кументот за извршената трговска услуга и во коло-
ната 5 називот на документот, седиштето на порача-
телот на услугата и се дава опис на книжењето за из-
вршената трговска услуга; 

4. Во колоната 6 се запишува називот на извршени-
те трговски услуги; 

5. Во колоната 7 се запишува износот на вредноста 
на извршените трговски услуги со ДДВ; 

6. Во колоната 8 се запишува износот на ДДВ; и 
7. Во колоната 9 се запишува износот на наплатени-

те услуги со ДДВ (колона 6 + 8). 
 

Член 9 
Во евиденцијата за трговија на мало, евиденција-

та за трговија на големо и евиденцијата за трговски 
услуги, се врши собирање на износот на секоја стра-
ница на образецот и така добиениот износ се прене-
сува на следната страница како пренос од претход-
ната страница. 

 
III. ПОПИС И ЗАКЛУЧУВАЊЕ  

НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 

Член 10 
Трговецот врши попис (инвентарисување) на начин 

и во случаите утврдени со прописите за трговските 
друштва. 
Состојбата утврдена со пописот на стоките се спо-

редува со состојбата во образецот за евиденција во тр-
говијата. Настанатите разлики утврдени со пописот 
(инвентарисувањето) трговецот ги евидентира во обра-
зец. Вредноста на утврдениот вишок на стоките се вне-
сува во колоната на набавката на стоки, а вредноста на 
утврдениот кусок на стоки во колоната  на продажбата 
на стоките. 

 
Член 11 

По извршеното книжење на сите промени во текот 
на годината и по извршеното книжење на вишоците, 
односно кусоците по пописот (инвентарисувањето) се 
врши заклучување на образецот за евиденција за наба-
вка и продажба на стоките во трговијата, во кој како 
крајно салдо се искажува состојбата затечена на крајот 
на годината. 
Затечената состојба на крајот на годината се прене-

сува во истите обрасци за наредната година. 
Заклучувањето на обрасците за евиденција за извр-

шените трговски услуги се врши со собирање на коло-
ната 7 по сите прокнижени промени од претходната го-
дина. 
Заклучените обрасци за евиденција од ставовите 1 и 

2 на овој член трговецот ги заверува со потпис на овла-
стено лице и со печат. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 12 

Со денот на примената на овој правилник престану-
ва да важи Правилникот за формата и начинот на воде-
ње на евиденција за набавка и продажба на производи 
и вршење на трговски услуги ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.61/95). 

 
Член 13 

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

 
     Бр. 10-3989/3                                  Бр. 08-8273/4 
22 јули 2004 година                       16 јули 2004 година 
          Скопје                                              Скопје 
 
Министер за економија,      Министер за финансии, 
Стевчо Јакимовски, с.р.     Никола Поповски, с.р. 
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1076.  
Член 6 Врз основа на член 20 став 3 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� 
бр.16/2004), министерот за економија, донесе 

Договорот за продажба од врата до врата ги содржи 
следните податоци: фирмата, односно името и седи-
штето на трговецот; име, презиме и адреса на лицето 
вработено кај трговецот; име, презиме и адреса на по-
трошувачот; вид, количина, цена и вредност на произ-
водите; рок и услови на плаќање; рок и начин на испо-
рака на производите. Во договорот се предвидува и ро-
кот во кој потрошувачот има право да отстапи од дого-
ворот. 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА ПРОДАЖБА 
НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ВРАТА ДО ВРАТА  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на продажба на производи од врата до врата, опре-
делени со Одлуката за определување на производите 
што можат да се продаваат од врата до врата (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 49/2004). 

Член 7 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за начинот на вршење про-
дажба на производи од врата до врата и до продажни 
автомати (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 42/95). 

 
Член 2 

Трговецот кој е регистриран за вршење трговија на 
мало од врата до врата, продажбата на производите на 
мало од врата до врата ја врши со претходна најава и 
прифаќање на таа продажба од потрошувачот во него-
виот дом. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 Член 3 
Бр. 10-3990/3                              Министер, Трговецот при најавата ги претставува и дава објас-

нување за содржината и намената на производите, како 
и другите услови на продажба. 

26 јули 2004 година            Стевчо Јакимовски, с.р. 
     Скопје 

 ___________ Член 4 1077. При продажбата на производите од врата до врата 
трговецот се легитимира кај потрошувачот со иденти-
фикациона легитимација, односно за лицето вработено 
кај трговецот. 

Врз основа на член 24 од Законот за енергетика 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97, 
40/99, 98/2000, 94/02 и 38/03), министерот за економија 
донесе Идентификационата легитимација содржи: име и 

презиме на агентот односно дистрибутерот и фирма и 
седиште на трговецот, односно име и презиме на вра-
ботеното лице кај трговецот. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ-
ТЕ НА РАКУВАЊЕ СО ЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕ-
КТИ, УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ И ВИСИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ  НА НАДОМЕСТОКОТ  

Идентификационата легитимација за докажување на 
идентитетот не може да биде  од шест месеци.  постара 

Член 5 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ При претставување на производите на потрошува-

чот, трговецот го известува потрошувачот за цената и 
другите трошоци на производите кои паѓаат на товар 
на потрошувачот (поштарина и слично). 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на полагање на струч-
ниот испит за вршење на работите на ракување со 
енергетски објекти, уреди и постројки и висината и на-
чинот на плаќање на надоместокот за полагање на 

Условите на продажбата од став 1 на овој член, по-
крај со директните контакти, трговецот му ги презенти-
ра на потрошувачот и писмено. 
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стручниот испит (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 60/98)  во  член 3 по став 4 се додаваат 
два  нови  става 5 и 6 кои гласат:  

"На  членовите на комисијата и на  секретарот, за 
извршената работа им следува надоместок од средства-
та утврдени во член 13 од овој правилник.  
Средствата од надоместокот утврдени во член 13 на 

овој правилник се распределуваат сразмерно на члено-
вите на комисијата и на  секретарот, по одбивање на 
материјалните трошоци за работа на комисијата".    

 
Член 2 

Во член 3 став 1, член 10 став 2 и член 13, зборови-
те: "Министерство за стопанство" се заменуваат со збо-
ровите: "Министерство за економија ".  

 
Член 3 

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

 
      Бр. 15-4722/1        Министер, 
26 јули 2004 година       Стевчо Јакимовски, с.р. 
          Скопје 

___________ 
1078. 
Врз основа на член  77 став 3 и член 77а став 2 од 

Законот за минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 18/99, 29/02), министерот 
за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА  ИСПИТ ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ПРОЕКТИ ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И 
ЗА ИЗРАБОТКА НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ, 
ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ 
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА  ИЗРАБОТКА 
НА ПРОЕКТИ ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
ОДНОСНО РУДАРСКИ ПРОЕКТИ И ВИСИНАТА 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА  ИСПИТОТ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот за  пола-
гање на испит за добивање на лиценца за изработка на 
проекти за геолошки истражувања и за изработка на 
рударски проекти, Програмата за полагање на испитите 
за добивање на лиценца за изработка на проекти за гео-
лошки истражувања односно рударски проекти и виси-
ната на трошоците за полагање на испитот. 
Програмата за полагање на испитите за добивање 

на лиценца за изработка на проекти за геолошки истра-
жувања односно рударски проекти е составен дел на 
овој правилник. 

Член 2 
Испитот го полагаат кандидатите кои ги исполнува-

ат условите согласно Законот за минерални суровини. 
 

Член 3 
Испитот се полага пред Комисија на Министерство-

то за економија (во натамошниот текст: Комисија) . 
Членови на Комисијата се научни и стручни работ-

ници од областа на геологијата и рударството. 
Комисијата е составена од претседател и негов за-

меник и шест члена, кои се именуваат  за период од че-
тири години, со можност за повторен избор.  
Комисијата има секретар. 
Комисијата ја свикува претседателот на Комисијата 

кој ги закажува испитите според редоследот на подне-
сените пријави за добивање лиценца и ја координира 
работата околу полагањето на испитите. 
За работата на Комисијата се води записник. 

Член 4 
Административните работи за спроведување на ис-

питот ги врши секретарот на Комисијата, кој истовре-
мено ги изготвува и ги чува трајните документи опре-
делени во член 17 на овој правилник.  

 
Член 5 

Испитот се состои од два дела и тоа одбрана на пис-
мено изработена стручна тема- проект и познавање на 
законската регулатива утврдена со програмата за пола-
гање на испитот од член 1 од овој правилник. 

 
Член 6 

Кандидатот за полагање на испитот поднесува пис-
мена пријава до Комисијата. 
Кон пријавата од став 1 на овој член кандидатот е 

должен да достави:          
- оверен препис од дипломата за завршен факултет 

или повисок степен на образование; 
- извод од матична книга на родените не постар од 

6 месеци; 
- потврда за  работно искуство во струката; 
- предлог на два наслова на теми за изработка на 

стручна тема-проект, од областа за која сака да добие 
лиценца. 

 
Член 7 

Претседателот и секретарот ги разгледуваат прија-
вите, според редоследот на пристигнувањето, при што 
на записник констатираат дали содржината на доставе-
ната пријава е целосна во согласност со член 6 став 2 
од овој правилник. 
 

Член 8 
Изборот на стручната тема и полагањето на ис-

питот се врши пред подкомисии, од 3 члена, чиј со-
став го определува претседателот на Комисијата, од 
редот на членовите на Комисијата од член 3 од овој 
правилник, во зависност од потребата, односно 
струката на кандидатите (во натамошниот текст: 
подкомисии). 
Подкомисиите ја утврдуваат стручната тема, за кан-

дидатот кој ги исполнува условите за полагање на ис-
питот. 
Кандидатот се известува за изборот на темата нај-

доцна во рок од 15 дена, сметано од денот на изборот 
на истата. 
Доколку од страна на подкомисиите не бидат 

прифатени предложените наслови на темите, канди-
датот писмено се известува за причините  за непри-
фаќање. 
Кандидатот има право повторно да предложи два 

наслови на теми. 
Времето потребно за изработка на темата не може 

да трае повеќе од една година.  
 

Член 9 
Доколку кандидатот не ја достави темата во рокот 

определен во член 8 став  6 на овој правилник ќе се 
смета дека се откажал од полагањето на испитот. 

 
Член 10 

Претседателот на комисијата го одредува датумот и 
местото за полагање на испитот. 
Кандидатите писмено се известуваат еден месец 

пред одржувањето на испитот, за терминот и местото 
на одржувањето на испитот.   

 
Член 11 

За секое полагање на испитот кандидатот плаќа на-
доместок во износ од 5000,00 денари.  
Кандидатот е должен на денот на полагањето на ис-

питот, непосредно пред полагањето да достави доказ за 
платен надоместок од став 1 на овој член .  
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ Член 12 
 На  членовите на комисијата и на  секретарот, за из-

вршената работа им следува надоместок од средствата 
утврдени во  член 11 став 1 од овој правилник. 

Член 19 
За започнатите постапки за добивање на лиценца за 

изработка на проекти за геолошки истражувања и за 
изработка на рударски проекти, до денот на влегување-
то во сила на овој правилник ќе се применуваат одред-
бите од Правилникот за начинот и постапката за  пола-
гање на испит за добивање на лиценца за изработка на 
проекти за геолошки истражувања и за изработка на 
рударски проекти, Програмата за полагање на испитите 
за добивање на лиценца за изработка на проекти за гео-
лошки истражувања односно рударски проекти и виси-
ната на трошоците за полагање на испитот (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 63/2002). 

Средствата од надоместокот утврдени во член 11 
став 1 на овој правилник, се распределуваат сразмер-
но на членовите на комисијата и на секретарот, по 
одбивање на материјалните трошоци за работа на ко-
мисијата. 

  
Член 13 

Резултатот од одбраната на стручната тема- проект 
подкомисиите го констатираат со "одбранил" односно 
"не одбранил".  
По успешната одбрана на стручната тема-про-

ект, кандидатот стекнува право за полагање на вто-
риот дел од испитот, познавање на законската регу-
латива. 

 
Член 20 

Со денот на влегување во сила  на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот и постап-
ката за  полагање на испит за добивање на лиценца за 
изработка на проекти за геолошки истражувања и за 
изработка на рударски проекти, Програмата за полага-
ње на испитите за добивање на лиценца за изработка на 
проекти за геолошки истражувања односно рударски 
проекти и висината на трошоците за полагање на испи-
тот (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
63/02). 

Резултатот од вториот дел на испитот � познавање 
на законската регулатива, подкомисиите го констати-
раат со "положил" односно "не положил".  
Се смета дека кандидатот го положил испитот ако 

за тоа гласало мнозинството на секоја од подкомисиите 
од член 8 став 1 од овој правилник.  

 
Член 14 

Доколку кандидатот не ја одбрани стручната тема- 
проект, се смета дека не положил. Член 21 

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

Кандидатот од став 1 на овој член има право по-
вторно да го полага испитот на истата тема, со подне-
сување на нова пријава. 

  
      Бр. 15-4722/2        Министер, Член 15 
26 јули 2004 година       Стевчо Јакимовски, с.р. Доколку кандидатот не го положи вториот дел-поз-

навање на законската регулатива од испитот има право 
повторно да полага, на истиот дел со поднесување на 
нова пријава.   

          Скопје 
 
 
  
 Член 16 
 За положениот испит на кандидатот министерот за 

економија му издава лиценца за стекнување на право 
на изработка на проекти за геолошки истражувања на 
образец А4 формат на специјална хартија во светло ка-
фена  боја или лиценца за изработка на рударски прое-
кти на А4 формат на специјална хартија во темно  зеле-
на боја. 

 
 
 
 
 
 
 Обрасците на лиценците од став 1 на овој член се 

дадени во прилог 1 и 2 и се составен дел на овој пра-
вилник. 

 
 
    
 Член 17 
 За постапката за спроведувањето на испитот се 

води документација која се состои од: регистар на 
пријавените кандидати и кандидати кои ги исполну-
ваат условите за полагање на испитот, досието на 
пријавените кандидати со прилозите на документа-
цијата, книга за евиденција на формирањето на под-
комисиите, книги за записници и  регистар на изда-
дени лиценци.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 Член 18 
 Исчезната, дотраена и оштетена лиценца, како и во 

случаите на промена на податоците кои ги содржи ли-
ценцата, може да биде заменета со нова со поднесува-
ње на барање од страна на носителот до Министерство-
то за економија. 

 
 
 
 
 Исчезнатата лиценца носителот ја пријавува во Ми-

нистерството за економија.   
 Ако на носителот му биде издадена  нова лиценца, 

тогаш дотраената и оштетената лиценца се одзема и 
уништува. 

 
 
 За одземањето и уништувањето на лиценцата се 

прави записник.  
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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 недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Калање-
во, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 
и 13/78). 

 
Бр. 09-4715/1                                     Директор, 

28 јули 2004 година                   Бисера Јакимовска,с.р. 
           Скопје 

__________ 
1080. 
Врз основа на член 17 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 3/02, 51/03 85/03 и 40/04) и точка 
9 од Одлуката за каматните стапки на Народна банка 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 53/02, 11/03, 27/03, 72/03 и 
48/04), гувернерот донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНА-
ТА СТАПКА, КОЈА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ПЛАЌА НА ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ  
И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

 
1. Во Одлуката за каматната стапка, која Народна 

банка на Република Македонија ја плаќа на задолжи-
телната резерва на банките и штедилниците (�Службен 
весник на РМ� бр. 53/02, 64/02, 11/03 и 72/03) се врши 
следната измена: 

 
 
 

- во точка 2 процентот �4,00� се заменува со про-
центот  �2,00�. 

 
 

 2. Оваа oдлука влегува во сила 8 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 11.08.2004 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
О. бр. 02-14/688-2004         Гувернер, 
 29 јули 2004 година            м-р Петар Гошев, с.р. 
           Скопје 

___________  1081.  
Врз основа на точка 3 од Одлуката за изменување 

на Одлуката за задолжителна резерва на банките во де-
нари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
48/04) на 20.07.2004 година, се утврди пречистениот 
текст на Одлуката за задолжителни резерви на банките 
во денари 

 
 

___________ 
 

1079. 
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 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА  
НА БАНКИТЕ ВО ДЕНАРИ  

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН   

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 1. Банките се должни да одржуваат задолжителна 
резерва во денари (во натамошниот текст: задолжител-
на резерва) кај Народна Банка на Република Македони-
ја на начин и во висина, утврдени со одредбите на оваа 
одлука. 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Kaлањево - Оп-
штина Неготино. 
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2. Банките пресметуваат задолжителна резерва по 
стапка од 7,5% на денарските обврски кон резиденти и 
нерезиденти, правни и физички лица, согласно Мето-
дологијата за пресметка на основата за задолжителна 
резерва на банките во денари. 

3. Обврската за задолжителна резерва се пресмету-
ва на тој начин што се утврдува просек на  дневните  
состојби на сметките за секој календарски ден  во текот 
на претходниот месец кој се множи со стапката опреде-
лена во точка 2 од оваа одлука.  
Пресметаната обврска за задолжителна резерва се 

утврдува за периодот од 11-ти во тековниот месец до 
10-ти во следниот месец. 

4. Обврската согласно со точка 3 банките ја испол-
нуваат така што треба да имаат за секој календарски 
ден во просек во благајната и на сметката на банката, 
во периодот од 11-от ден во тековниот до 10-от ден во 
следниот месец, износ еднаков најмалку на износот на 
пресметаната задолжителна резерва. 

5. Во исполнувањето на обврската за задолжител-
на резерва на дневна основа се вклучува 70% од со-
стојбата на готовината во благајната на банката на те-
ковниот ден, при што овој износ не смее да биде по-
голем од 60% од обврската. Како состојба на готовина 
во благајна на последниот ден од периодот на испол-
нување, се зема просекот од остварените состојби во 
сите претходни денови од истиот период на исполну-
вање. 

6. Делот од обврската за задолжителна резерва кој 
банките го исполнуваат со депозитни пари, се издвоју-
ва кај Народна Банка на Република Македонија на сме-
тка на банката. 

7. При исполнување на обврската за задолжителна ре-
зерва, банките се должни на крајот на секој ден да имаат 
на сметката на банката најмалку 20 % од обврската.  

8. Извештајот за пресметување на обврската за за-
должителната резерва на банките согласно со оваа од-
лука банките го доставуваат до Народна Банка на Ре-
публика Македонија на 11-ти во месецот според упат-
ство што го донесува гувернерот. 
Користењето и исполнувањето на обврската за за-

должителната резерва Народна Банка на Република 
Македонија ги следи дневно, а банките се должни да 
изготвуваат Преглед за одржување на просечно ниво 
на задолжителна резерва на банката според упатство за 
начинот на пополнување што го донесува гувернерот. 
Извештаите од оваа точка банките ги составуваат 

на обрасци пропишани од Народна Банка на Република 
Македонија. 

9. Народна Банка на Република Македонија плаќа 
надомест на задолжителна резерва на просечно издвое-
ните средства на сметката на банката во текот на пери-
одот на исполнување.  
На делот од обврската за задолжителна резерва ис-

полнета со готовина во благајна, како и на издвоените 
средства над обврската, Народна Банка на Република 
Македонија не плаќа надомест. 

10. Банката плаќа затезна камата на Народна Банка  
доколку: 

- не обезбеди просек на задолжителна резерва. За-
тезната камата се пресметува на износот на  необезбе-
дениот просек за целиот пресметковен период; 

- на крајот на денот располага со средства на сме-
тката во износ помал од пропишаниот согласно член 7 
од оваа одлука. Затезната камата се пресметува на 
искористениот износ над дозволениот процент за секој 
ден од користењето; 

- при контрола на работењето на банката се утврдат 
неправилности во пресметката на обврската за задол-
жителна резерва. Затезната камата се пресметува на по-
малку пресметаниот износ на задолжителна резерва за 
целиот пресметковен период, за сите периоди за кои се 
утврдени неправилности. 
Банките се должни да ја платат затезната камата 

согласно став 1 првиот работен ден  од денот на наста-
нување на обврската. 
Народна Банка  го задржува правото да преземе и 

други мерки согласно постоечката регулатива доколку 
настанат  случаите  во став 1 од оваа точка.  

11. Првата пресметка на задолжителна резерва сог-
ласно Одлуката за методологија за пресметување на 
обврската за задолжителна резерва на банките, се одне-
сува на јануари 2002 година. 

12. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа 
Одлуката за задолжителна резерва на банките во дена-
ри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/03-пречистен текст) и Одлуката за изменување на 
Одлуката за задолжителна резерва на банките во дена-
ри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
48/04), во кои е означено времето на нивното влегува-
ње во сила. 

 
 О.бр.02-15/VI-2/2004/1              Народна банка 
20 јули 2004 година   на Република Македонија  

     Скопје                                Гувернер, 
                                             м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
1082. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за изменување 

на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на 
Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
48/04) на 20.07.2004 година, се утврди пречистениот 
текст на Одлуката за каматните стапки на Народна бан-
ка на Република Македонија 

 
О Д Л У К А 

ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 
I. Општи oдредби 
1. Со оваа одлука се регулираат каматните стапки 

кои Народна банка на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Народна банка) ги наплаќа на одобре-
ните кредити и други побарувања, каматните стапки 
кои Народна банка ги плаќа на примените депозити и 
други обврски, како и начините на пресметување, нап-
лата и плаќање на каматите. 
Каматните стапки на Народна банка се утврдуваат 

во согласност со целите, определени во Законот за На-
родна банка, а во зависност од движењата на финанси-
ските пазари. 
Каматните стапки на Народна банка се утврдуваат 

на годишно ниво. 
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II. Активни каматни стапки Формула за пресметка на камата по пропорционал-
на метода:  

2. Есконтната стапка на Народна банка ја утврдува 
Советот на Народна банка.  

 
 

Есконтната стапка на Народна банка изнесува 6,50%.  П0=  365 )366(
*np

3. Каматните стапки на кредитите со колатерал во 
хартии од вредност, договорите за реоткуп на финанси-
ски инструменти и девизните своп операции за обезбе-
дување на денарска ликвидност, во случај на примена 
на тендер со каматни стапки, се утврдуваат аукциски, а 
во случај на примена на тендер со износи ги утврдува 
гувернерот. 

 
 
П0 -пропорционална стапка за н-денови 
p - пропишана годишна стапка 
n
 

 - број на денови за кои се пресметува камата 

11. Каматата за побарувањата на Народна банка од 
точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, се пресметува и наплаќа 
на денот на достасување на побарувањата.  4. Каматната стапка на ломбардните кредити и де-

визните своп трансакции, кои Народна банка ги одо-
брува преку ноќ, ја утврдува Советот на Народна бан-
ка. 

По исклучок од став 1 од оваа точка, каматата за 
побарувањата на Народна банка, кои не се опфатени во 
точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, се пресметува месечно, а 
се наплаќа најдоцна во рок од 8 дена по истекот на ме-
сецот за претходниот месец. 

Каматната стапка на кредитите од став 1 од оваа 
точка изнесува 11,00%. 

5. Каматните стапки на останатите операции на На-
родна банка за обезбедување на денарска ликвидност, ги 
утврдува гувернерот во согласност со целите на моне-
тарната политика и движењата на финансиските пазари.  

12. Каматата за обврските на Народна банка од точ-
ка 7 и 8 на оваа одлука, се пресметува и плаќа на денот 
на достасување на обврските.  
Каматата, која Народна банка ја плаќа на задолжи-

телната резерва на банките и штедилниците, се пресме-
тува по истекот на периодот за одржување на задолжи-
телна резерва, а се плаќа најдоцна во рок од 8 дена по 
истекот на периодот. 

6. Каматната стапка на побарувањата, чија наплата 
е одложена со посебни закони, Народна банка ја прес-
метува и наплаќа во согласност со законите, со чии 
одредби е одложена наплатата. 

 13. За задоцнување на исполнување на побарувања-
та од точка 3, 4 и 5 на оваа одлука, Народна банка 
пресметува и наплаќа затезна камата. 

III. Пасивни каматни стапки 
 
7. Каматните стапки за продадените благајнички за-

писи, договорите за реоткуп на финансиски инструмен-
ти и девизните своп операции за повлекување на де-
нарска ликвидност, во случај на примена на тендер со 
каматни стапки, се утврдуваат аукциски, а во случај на 
примена на тендер со износи ги утврдува гувернерот. 

Затезната камата се пресметува од денот на доста-
сување на побарувањата до денот на наплата. Народна 
банка ја наплаќа затезната камата на денот на наплата 
на побарувањето. 

 14. Во услови кога обврската на наплата и плаќање 
на каматата во согласност со оваа одлука паѓа на нера-
ботен ден, наплатата и плаќањето се поместуваат на 
првиот следен работен ден. 

8. Каматните стапки на останатите операции на 
Народна банка за повлекување на денарска ликвид-
ност, ги утврдува гувернерот во согласност со целите 
на монетарната политика и движењата на финанси-
ските пазари.  

 
V. Завршни одредби 
15. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа 

Одлуката за каматна стапка на Народна банка на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр.53/02) и Одлуките за изменување на Одлуката за ка-
матните стапки на Народна банка на Република Маке-
донија ("Службен весник на РМ" бр. 11/03, 27/03, 72/03 
и 48/04), во кои е означено времето на нивното влегу-
вање во сила. 

9. Каматната стапка, која Народна банка ја плаќа на 
задолжителната резерва на банките и штедилниците, ја 
утврдува гувернерот. 

 
IV. Начини на пресметување, наплата и плаќање 
 
10. Народна банка ги пресметува каматите за одо-

брените кредити и други побарувања односно приме-
ните депозити и други обврски со употреба на кон-
формна метода. Народна банка применува конформна 
метода, освен во случаите каде е договорена примена 
на пропорционална метода. 

 
  О.бр.02-15/VI-1/2004/1                      Народна банка                  
20 јули 2004 година               на Република Македонија    

      Скопје                                        Гувернер,   
                                              м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
Формула за пресметка на камата по конформна метода:  
 Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Ми истерството за труд и социјална политика 

 
 
П0=((    )-1)*100 n p/)366(365

100
1+ н

  
О Б Ј А В У В А    

Просечната месечна нето плата по работник за ме-
сец јули 2004 година не може да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа:  

П0 -конформна стапка за н-денови 
P-пропишана годишна стапка 
n- број на денови за кои се пресметува камата 
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Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни активности 6.187 
02 Одгледување на шуми, користење на 

шуми и соодветни услужни активности 6.716 
05 Улов на риба, дејност на мрести-

лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 6.232 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 2.012 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 9.046 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 10.375   
16 Производство на тутунски производи 8.163 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.435 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.596 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 1.533 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 5.366 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 8.215 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 8.981 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 12.636 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 12.381 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 3.513 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 

  
10.385 

27 Производство на основни метали    8.439 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.506 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место   6.410 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 9.034 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 7.768 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 4.962 

33 Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 11.248 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 9.146 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 7.966 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 5.461 

37 Рециклажа 4.254 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 11.336 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 8.079 
45 Градежништво 6.358 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 9.169 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли   9.842 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употреба 
и за домаќинствата 6.064 

55 Хотели и ресторани 6.896 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 7.123 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 10.911 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 

  
10.176 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 

   
12.924 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови  15.698 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита  18.936 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување  22.835 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.931 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   6.462 

72 Компјутерски и сродни активности 9.427 
73 Истражување и развој 8.739 
74 Други деловни активности 7.986 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 8.768 
80 Образование 8.052 
85 Здравство и социјална работа 7.979 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.840 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 10.449 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 7.249 
93 Други услужни дејности 8.137 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
 

                                        Министер, 
     Јован Манасијевски, с.р. 



Стр. 36 - Бр. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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.   
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