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З А В Р Ш Н 
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА

I  ОПШ

Чл
Завршната сметка на Буџетот на Републик
 

 
I Вкупни приходи 
- изворни приходи 
- капитални приходи 
 
II Вкупни расходи 
- утврдени намени 
- резерви 
 
III Дефицит 
 
Приходи 
- приходи од приватизација 
- трансфери и донации 
- кредити 
 
 
Расходи 
- отплата на главнината 

Чл
Разликата меѓу остварените приходи и и  

денари се пренесува за ликвидност во Буџето

Чл
Планираните и остварените приходи по и  

се искажуваат во билансите на приходите и  
Република Македонија за 2003 година и тоа:
 

 
 
 

 
 
 
 
 

679. 
рз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Маке-

дон ја и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат 
 
 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

ЗА 2003 ГОДИНА  
 

е прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2003 година,  
то Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јуни 2004 година.  

      р. 07-2630/1                 Претседател  
 16 јуни 2004 година                     на Република Македонија, 

         Скопје                                   Бранко Црвенковски, с.р. 
Претседател  

на Собранието на Република  
Македонија,  

д-р Љупчо Јордановски, с.р.  
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и    
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А  С М Е Т К А 
 МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 
 
Т ДЕЛ 
 
 
ен 1 
а Македонија за 2003 година се состои од: 

    Планирани Остварени 
55.786.000.000 53.887.406.863 
55.186.000.000

600.000.000
53.330.995.114 

556.411.749 
 

59.199.405.000 56.429.608.501 
58.964.405.000

235.000.000
56.224.952.080 

204.656.421 
 

3.413.405.000 2.542.201.638 
 

11.704.170.000 10.575.354.414 
4.144.000.000
3.760.170.000
3.800.000.000

4.672.917.877 
2.135.864.445 
3.766.572.092 

 

8.290.765.000 8.033.152.776 
8.290.765.000 8.033.152.776 

 
 
ен 2 
звршените расходи, во износ од 3.943.816.704
т на Република Македонија за 2004 година. 
 
 
ен 3 
звори и видови и расходи по основни намени
расходите на Завршната сметка на Буџетот на
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680. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТА-
НОВИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОИ ПО- 

ТЕКНУВААТ ОД СТАНБЕНИОТ ФОНД НА 
ПОРАНЕШНАТА ЈНА 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за продажба на станови во државна сопственост кои 
потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јуни 2004 година. 
 

      Бр. 07-2654/1   Претседател 
18 јуни 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖ-
БА НА СТАНОВИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД СТАНБЕНИОТ ФОНД 

НА ПОРАНЕШНАТА ЈНА 
 

Член 1 
Во Законот за продажба на станови во државна 

сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на 
поранешната ЈНА ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 71/2003), во членот 2 се додава нов став 
2, кој гласи:  

"Под стан доделен на користење за службени по-
треби ќе се смета и стан од станбениот фонд на пора-
нешната ЈНА доделен на користење под закуп од стра-
на на Комисијата за станбени прашања на Владата на 
Република Македонија на вработени во Министерство-
то за одбрана и Армијата на Република Македонија, за-
ради решавање на нивното станбено прашање." 

 
Член 2 

Во членот 3 став 1 алинеја 2 по зборот "потреби" се 
додаваат зборовите: "или решение за користење на ста-
нот под закуп".  

 
Член 3 

Барањето за купување на станот доделен на кори-
стење под закуп корисникот го поднесува до Комисија-
та во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон.  

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
 

LIGJI 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHITJEN E 
BANESAVE NË PRONËSI SHTETËRORE QË 
DALIN NGA FONDI BANESOR I ISH APJ-së 

 
Neni 1 

Në Ligjin për shitjen e banesave në pronësi shtetërore, 
të cilat dalin nga fondi banesor i ish APJ-së (�Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë�, numër 71/2003), në 
nenin 2 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 

�Me banesë të dhënë në shfrytëzim për nevoja zyrtare 
do të konsiderohet edhe banesa nga fondi banesor i ish 
APJ-së, e dhënë në shfrytëzim me qiramarrje nga 
Komisioni për çështje banesore i Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë, të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe 
në Armatën e Republikës së Maqedonisë, për shkak të 
zgjidhjes së çështjes së tyre banesore�. 

 
Neni 2 

Në nenin 3 paragrafi 1 alineja 2, pas fjalës �nevoja� 
shtohen fjalët:   �ose vendim për shfrytëzimin e banesës me 
qira�. 

 
Neni 3 

Kërkesën për blerjen e banesës së dhënë për shfrytëzim 
me qiramarrje, shfrytëzuesi ia paraqet Komisionit në afat 
prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�.  

___________ 
681. 

 
У К А З  БР. 1 

ОД 22.06.2004 ГОДИНА 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001)  

 
Се поставува по мирновремена и воена формација 

за шеф на военото претставништво во мисијата на Ре-
публика Македонија при НАТО 
Воен претставник во ЕВРО-Атланскиот партнерски 

воен комитет во НАТО во Брисел - Белгија 
полковникот Поповски Милош Здравко 
ФЧ: полковник, по формација: бригаден генерал 
лична: ВЕС: 31140 ЕМБГ: 1608955410035 
До сега: Аѓутант на врховниот командант на АРМ 
 
Овој указ да се изврши на 20.06.2004 година. 
 

        Бр. 07-90            Претседател 
22 јуни 2004 година   на Република Македонија,            
          Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р.      

___________ 
682. 
Врз основа на член 95, став 3 од Законот за транс-

формација на претпријатијата со општествен капитал 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 38/93, 
48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03 и 
38/04) и член 12 од Законот за приватизација на држа-
вен капитал (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 37/96, 25/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03 и 38/04), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21.06.2004 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАП-
КАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ 
ШТО И СЕ ИЗДАДЕНИ НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
И АКЦИИ И УДЕЛИ ШТО И СЕ ИЗДАДЕНИ НА  
                     РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Уредбата за постапката за продажба на акциите 
и уделите што и се издадени на Агенцијата на Републи-
ка Македонија за приватизација и акции и удели што и 
се издадени на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 32/2003), во член 6, 
став 1 зборовите: �30 дена� се заменуваат со зборовите: 
�20 дена�. 
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Член 2 
Во член 9, став 1 зборовите: �наредната берзанска 

аукција� се заменуваат со зборовите: �наредните бер-
зански аукции�. 
Во став 2 зборовите: �и по втор пат� се бришат. 
 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
      Бр.23-2204/1                        Претседател на Владата 
21 јуни 2004 година                на Република Македонија, 
          Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
683. 
Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91) 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 
21.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО ИНСБРУК 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Конзулат во Репуб-

лика Австрија, со седиште во Инсбрук. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука. 
 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
      Бр.23-2209/1                        Претседател на Владата 
21 јуни 2004 година                на Република Македонија, 
          Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
684. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 8, 
став 3 од Законот за концесии (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 25/02 и 24/03), Владата 
на Република Македонија, на предлог на Советот за 
радиодифузија, на седницата одржана на 21.06.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА    
                СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА 

 
1. Се дава согласност за промена на сопственичката 

структура на концесионерот Трговското радиодифузно 
друштво �Клуб ФМ� ДООЕЛ - Скопје, односно за при-
стапување на содружниците: Гелева Лилјана со удел од 
36%, Петрески Љупчо со удел од 36% и Савев Ѓорѓи со 
удел од 18% од вкупниот капитал на Трговското радио-
дифузно друштво. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
      Бр.23-1707/1                        Претседател на Владата 
21 јуни 2004 година                на Република Македонија, 
          Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

685. 
Врз основа на член 27 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2004 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03), 
како и во согласност со Законот за здруженија на граѓа-
ни и фондации (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 31/98) и Одлуката за критериумите и постапка-
та за распределба на финансиските средства на здруже-
нија на граѓани и фондациите од Буџетот на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 60/00), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21.06.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ВО БУЏЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 
ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши распределба на 

15.000.000,00 денари од планираните средства во Буџе-
тот на Република Македонија за 2004 година, како 
учество во финансирањето на следниве здруженија на 
граѓани и фондации: 

 
 

1 КУД Буримет е Шарит Тетово 200.000 
2 Сојуз за превентива од ал-

кохолизам, никотинизам и 
наркомани на Град Скопје 

Скопје 120.000 

3 Млади  истражувачи на 
Македонија секција Пео-
ни Кратово 

Кратово 75.000 

4 Младински културен цен-
тар Битола Битола 120.000 

5 Шлетер центар-прифати-
лиште за жени и деца жр-
тви на насилство 

Скопје 150.000 

6 Ансамбл за народни ора и 
игри Орце Николов Скопје Скопје 120.000 

7 Културен центар на Бош-
њаците во Република Ма-
кедонија 

Скопје 75.000 

8 Здружение на правници 
од стопанството на Репуб-
лика Македонија 

Скопје 80.000 

9 Еколошко друштво Носити Охрид 80.000 
10 Прва детска амбасада во 

светот Меѓаши Скопје 150.000 

11 Македонски центар за не-
зависна иницијатива Радовиш 45.000 

12 Воздухопловна федераци-
ја на Македонија Скопје 75.000 

13. Здружение на Македонци-
те од егејскиот дел на Ма-
кедонија-Битола 

Битола 75.000 

14 Сојуз на извидниците на 
Македонија извиднички 
одред Димитар Влахов 
Велес 

Велес 60.000 

15 Европски форум Гевгелија 60.000 
16 Ансамбл за народни ора 

Скопје-Скопје Скопје 105.000 
17 Сојуз за грижи и воспиту-

вање на децата на Град 
Скопје 

Скопје 150.000 

18 Музичка младина на Ма-
кедонија Скопје 150.000 

19 Детски парламент на Ма-
кедонија Скопје 105.000 

20 Центар за детско уметнич-
ко изразување, музикоте-
рапија и психофичка рела-
ксација Џунџуле 

Скопје 120.000 
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21 Здружение за поддршка и 
заштита на децата и се-
мејствата во ризик за 
Среќно детство 

Скопје 60.000 

22 Македонски центар за 
европско образование Скопје 100.000 

23 Здружение на класични 
филолози Антика Скопје 60.000 

24 Македонски центар за ме-
ѓународна соработка Скопје 230.000 

25 Културно демократско 
здружение Толеранца Струга 120.000 

26 Центар за развој на дија-
лог Струга 120.000 

27 Детска амбасада за сите 
деца во светот Прилеп 150.000 

28 Здружение на граѓани, во-
ени инвалиди и загинати 
од Република Македонија 
во војните на поранешна 
СФРЈ во времето од 1 
април 1991-15 мај 1992 

Скопје 100.000 

29 Сојуз на здруженијата на 
Македонците од егејскиот 
дел на Македонија 

Скопје 180.000 

30 Здружение за негување на 
древните традиции Ксан-
тика 

Скопје 75.000 

31 Културно уметничко 
друштво Глигор Прличев Скопје 120.000 

32 АКУД Мирче Ацев Скопје 150.000 
33 Сојуз на студентите при 

факултетот Св.'Кирил и 
Методиј'' 

Скопје 300.000 

34 Сојуз на наставници Ал-
банци Наим Фрешари во 
Република Македонија 

Скопје 350.000 

35 Здружение за примена 
на македонскиот литера-
турен јазик во службе-
ната и во јавната кому-
никација 

Скопје 120.000 

36 Центар за меѓународни и 
регионални истражувања 
и соработка Студиорум 

Скопје 390.000 

37 Сојузот на борците од на-
родноослободителната и 
антифашистичката војна 
на Македонија 1941-1945 
година 

Скопје 300.000 

38 Ансамбл за народни песни 
и ора ''Кочо Рацин'' Скопје 100.000 

39 Еколошко друштво ''Кла-
денец '' Пехчево 45.000 

40 Младински центар за пре-
венција и решавање конф-
ликти 

Скопје 75.000 

41 Здружение на граѓани 
Женски центар на Репуб-
лика Македонија 

Скопје 75.000 

42 Сојуз на организации на 
жени на Република Маке-
донија 

Скопје 750.000 

43 Сојуз  на синдикатите на 
Македонија Скопје 4.500.000 

44 Младински сојуз Крушево Крушево 45.000 
45 Здружение на инвалиди 

Шпреса Скопје 280.000 

46 Здружение на граѓани По-
лио Плус-пост полио гру-
па за поддршка 

Скопје 250.000 

47 Здружение на родители 
заболени од целебрална 
парализа 

Скопје 180.000 

48 Македонски центар за 
карпеста уметност Скопје 150.000 

49 Сојуз на здруженија на ин-
валиди на трудот и корис-
ници на инвалидска пензија 
на Република Македонија 

Скопје 50.000 

50 Регионален центар за по-
мош на лица со ментален 
хендикеп 

Неготино 150.000 

51 Центар за театарски ини-
цијативи Битола 100.000 

52 Еколошка групација Грин 
Пауер Велес Велес 60.000 

53 Еколошко друштво-Еко-
систем Натура Тетово 100.000 

54 Уметничка група мала 
сцена Битола 50.000 

55 Светска лига на Власите Битола 80.000 
56 Здружение на жените Ср-

бинки во Република Маке-
донија 

Скопје 60.000 

57 Организација на потрошу-
вачите на Македонија Скопје 180.000 

58 Еколошко друштво Вила 
Зора Велес 175.000 

59 Проект развој Македонија Скопје 75.000 
60 Здружение на жената -

Арачиново Скопје 80.000 
61 Движење на екологистите 

на Македонија Скопје 150.000 

62 Здружение за наука и кул-
тура Дитуриа Кичево 120.000 

63 Здружение на Власи Хал-
ча Ал Брова Куманово 60.000 

64 Здружение на еколози На-
тура Струга 120.000 

65 Асоцијација на родители 
на ученици од основното 
образование на Република 
Македонија 

Скопје 60.000 

66 Здружение на граѓани 
Мултикултура Тетово 60.000 

67 Здружение на граѓани 
Златен лист, с.Оризари Липково 150.000 

68 Српска заедница во Маке-
донија Свети  Сава Скопје 50.000 

69 Дирекција за култура и 
уметност Скопје Скопје 350.000 

70 Здружение за обнова и ре-
витализација на Лешок и 
лешочкиот манастир-Ле-
шок 

Скопје 150.000 

71 Центар за пермакултура и 
мироградба-с.Чегране Гостивар 120.000 

72 Друштво за помош на лица 
со посебни  потреби Зрак Велес 90.000 

73 Хуманитарно здружение 
Толеранца Куманово 150.000 

74 Организација на жените 
Радика Скопје 120.000 

75 Здружение на јавни и ло-
кални радиодифузни прет-
пријатија на Република 
Македонија 

Скопје 150.000 

76 Обединета српска заедни-
ца во Македонија Скопје 50.000 

77 Здружение на жени-Коло 
на српски сестри-Куманово Куманово 50.000 

78 Здружение на пчелари 
Шаро Пин Гостивар 90.000 

79 Здружение на граѓани по-
литички прогонувани, за-
творани и осудувани за 
идеите за самобитноста на 
македонскиот народ и не-
говата државност 

Скопје 100.000 

80 Сојузот на здруженија на 
пензионери на Македонија Скопје 160.000 
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Член 2 
Се задолжуваат здруженијата на граѓани и фондации 

од член 1  од Одлуката по завршувањето на своите про-
грамски активности да достават извештај за користењето 
на средствата до Министерството за финансии најдоцна 
до 31.01.2005 година. 

Член 3 
За извршување на оваа одлука се грижи Министерс-

твото за финансии. 
Член 4 

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

 
      Бр.23-2340/1                        Претседател на Владата 
21 јуни 2004 година                на Република Македонија, 
          Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
686. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр.21/98, 
26/98, 36/98, 86/99 и 25/00), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.06.2004 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски - Управа за 
цивилна воздушна пловидба и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Именување Количина 

1 2 3 4 
8518  Микрофони и нив-

ни стативи; звуч-
ници, вклучувајќи 
и звучници во звуч-
ни кутии; наглав-
ни слушалки и 
слушалки за едно 
уво, без или во 
комбинација со 
микрофон и комп-
лети од еден ми-
крофон и еден 
или повеќе звуч-
ници; аудиофре-
квентни електрич-
ни засилувачи; еле-
ктрични комплети 
за засилување на 
звукот: 

 

 8518 10 - Микрофони и 
нивни стативи: 

 

 8518 10 80 00 --- Друго 4 парчиња 
 8518 30 - Наглавни слу-

шалки и слушал-
ки за едно уво без 
или во комбина-
ција со микрофон, 
и комплети од 
еден микрофон и 
еден или повеќе 
звучници: 

 

 8518 30 80 00 --- Друго 4 парчиња 
8525  Предаватели за ра-

диотелефонија, ра-
диотелеграфија, ра-
диодифузија или 
телевизија, вклу-
чувајќи и со вгра-
ден приемник или 

апарат за снима-
ње или репродук-
ција на звук; теле-
визиски камери; 
видео камери со 
можност за задр-
жување на слика 
и други видео ка-
мера рекордери; 
дигитални камери: 

 

 8525 20 - Предаватели со 
вграден приемник: 

 

 8525 20 99 00 --- Друго 10 парчиња 
8529  Делови погодни за 

употреба исклучи-
телно или главно за 
апарати од тар. бро-
еви 8525 до 8528: 

 

 8529 10 - Антени и антен-
ски рефлектори од 
сите видови; дело-
ви погодни за упо-
треба со нив: 

 

 
 
 
 
8536 

8529 10 15 00 ---- Антени за ра-
диотелеграфски 
или радио теле-
фонски апарати 
Електрични апа-
рати за вклучува-
ње и исклучување 
или за заштита на 
електрични струј-
ни кола или за ос-
тварување на 
приклучување за 
или во електрич-
ни струјни кола 
(на пример, пре-
кинувачи, релеи, 
стопувачки оси-
гурувачи, пригу-
шувачи на брано-
ви со висока фре-
квенција, вклуч-
ници, штекери, си-
јалични грла, раз-
водни кутии), за 
напони што не над-
минуваат 1000 V: 

5 парчиња 

 8536 50 
 
8536 50 19 00 

- Други прекину-
вачи: 
---- Друго 

 
 
4 парчиња 

8537  Табли, плочи, пул-
тови, маси, орма-
ни и други осно-
ви, опремени со 
два или повеќе 
апарати од тар. 
број 8535 или 
8536, за електрично 
управување или 
разведување на 
електрична стру-
ја, вклучувајќи ги 
и оние со вграде-
ни инструменти 
или апарати од 
Глава 90, и нуме-
ричко управувани 
апарати, освен апа-
рати за вклучува-
ње и исклучување 
од тар. број 8517: 

 

 8537 10 - За напон што не 
надминува 1000 V: 

 

 8537 10 99 00 --- Друго 4 парчиња 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к 

      Бр.23-2115/1                        Претседател на Владата 
21 јуни 2004 година                на Република Македонија, 
          Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

__________ 
687. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр.21/98, 
26/98, 36/98, 86/99 и 25/00), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.06.2004, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ   
       ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА   

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Државната изборна комисија и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Именување Вредност 
во ЕВРА 

1 2 3 4 
3926  Други произ-

води од пла-
стични маси и 
производи од 
други матери-
јали од тар. бро-
еви 3901 до 
3914: 

 

 3926 90 
3926 90 99 90 

- Друго: 
----- Друго 

 

 
 
8305 
 
 
 

 а) пластични си-
гурносни ленти 
Механизми за 
корици со сло-
бодни листови 
или за фасцик-
ли, спојници 
за акти и пис-
ма, јавачи за 
картотеки и 
слични канце-
лариски пред-
мети, од про-
сти метали; про-
шивни спојници 
во лента (на 
пример, за кан-
целарии, тапе-
тарија, пакува-
ње), од прости 
метали: 

45.632 

 8305 90 00 00 - Друго, вклу-
чувајќи и де-
лови 

 

  а) изборен комп-
лет 

98.270 

8513  Преносни еле-
ктрични све-
тилки со сопс-
твен извор на 
енергија (на 
пример, суви, 
батерии, аку-
мулатор и или 
магнети), освен 
опремата за 
осветлување од 
тар. број 8512: 

 

 8513 10 00 00 - Светилки  
  а) УВ ламби 37.200 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
      Бр.23-2116/1                        Претседател на Владата 
21 јуни 2004 година                на Република Македонија, 
          Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
688. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2004 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
85/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.06.2004 година, донесе    
 

П Р О Г Р А М А 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО ЗА 2004 

ГОДИНА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
Со оваа програма се распределуваат средствата 

обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 
2004 год. во вкупен износ од 3.500.000,00 денари од 
Програма 12 - Издавачка дејност, Раздел 19201, Ставка 
443, Потставка - 443611 - Издавачка дејност  

 
Приоритети на програмата и активности  

за нејзино спроведување 
 
Приоритетите на програмата на Агенцијата за исе-

леништво и активностите за нејзиното спроведување се 
однесуваат на подобрување на положбата и правата на 
иселениците од Македонија во земјите каде живеат и 
работат; помагање на нивниот културен развој и уна-
предување на врските со нив и нивните организации; 
одржување на чувствата на припадност;  запознавање 
на иселениците со состојбите во Република Македони-
ја;  создавањето услови за враќање на иселениците и 
нивно  вклучување во јавниот и економскиот живот на 
Република Македонија. 

 
Индикатори за потребата од реализација 

програмата се: 
 
1. Постоење на чувството на осаменост и носталги-

ја кај иселениците од Република Македонија. 
2. Непознавање на македонскиот јазик, обичаи и 

култура особено кај иселениците, чии предци емигри-
рале од крајот на 19 до средината на 20 век. 

3. Влијанието на пропагандите на соседните земји 
меѓу иселеништвото кое кај некои од нив сериозно го 
нарушило чувството на македонската припадност. 

4. Зголемување на трендот на иселување на граѓа-
ните од Република Македонија мотивирано од економ-
ски причини.   

5. Потребата од странски вложувања во стопанство-
то на Република Македонија во која најголем дел треба 
да имаат иселениците. 
Проектите - активностите преку кои ќе се  реализи-

ра програмата, а со кои ќе се настојува да се организи-
ра развојот на етничкиот и културниот идентитет на 
иселениците од нашата држава, се следните: 

 
Проект - 1 Ликовна колонија - �Средба со мојата 

Мајковина  -  Корен и цвет� 
Целта на оваа ликовна колонија е зацврстување на 

врските на македонските иселеници со својата матична 
држава и унапредување на пријателството преку заед-
ничко творење и размена на искуства со уметниците од 
Република  Македонија. 
Агенцијата за иселеништво во 2004 година го продол-

жува традиционалното одржување и креативно среќавање 
на сликарите родум од Македонија со овдешните, кои во 
своите дела ќе го тестираат влијанието на емотивните вр-
ски врз творечкиот ракопис. Колонијата ќе се одржи во 
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летниот период во времетраење од 15 дена на која ќе зе-
мат учество 18 ликовни уметници. Ликовните дела од 
оваа ликовна колонија ќе го збогатат со нови дела Катало-
гот на уметнички дела на иселениците. 
На оваа ликовна колонија ќе учествуваат уметници 

од Канада, Америка, Австралија, Англија, Холандија, 
Хрватска, Бугарија и Словенија. 
Проектот ќе се реализира во две фази, а потребните 

финансиски средства за реализација  на проектот  ќе 
изнесуваат вкупно 907.600,00 денари.  

 
Фаза 1 

1. Сместување на уметниците учесници 
(18 лица х 15 дена х 1.200,00 ден.пансион)   324.000,00 
2. Набавка на сликарски материјал 
(18 лица х 9.800,00 ден.)    176.400,00 
3. Трошоци за одговорните за Колонијата    50.000,00 
4. Превоз - автобуски      40.000,00 

  Вкупно:    590.400,00 
Фаза 2 

1. Трошоци за подготовка на делата за изложба  
(18 лица х 2 дела х 3.200,00 ден.)   115.200,00 
2. Фотографирање на делата и подготовка  
    на каталог           50.000,00 
3. Печатење на рекламен материјал 

- Покана       12.000,00 
- Плакат        30.000,00 
- Каталог       80.000,00 

4. Изнајмување на изложбен простор     30.000,00  
  Вкупно:    317.200,00 
 
Проект - 2  �Преспа во Австралија� 
Со овој проект се опфатени иселениците од Преспа 

иселени во Австралија. 
Во проектот се третираат активностите на овие исе-

леници а преку кои се прави обид за нивно зближување 
со родната земја со што ќе ги пренесуваат нивните зна-
ења и капитал.  Исто така се третира и нивното органи-
зирање во средините каде што живеат и работат и нив-
ните врски со Република Македонија.  
Трошоците за изработка на проектот  изнесуваат 

вкупно 310.060,00 денари. 
 

1. Трошоци за печатење 
(500 х 200,00 ден.)    100.000,00 

- формат А5 
- печатење во една боја внатрешен дел 260 страни 
- повез мека корица колор отисок со пластифицира-

ње 
- изработка на филмови за корицата и пауси за  
за внатрешен дел  
- вадење на CIP и ISBN на издавачот 

2. Авторски надоместок 
(16,5 АТ х 11.574,00 ден.)    190.970,00 
3. Стручна редакција 
(16,5 АТ х 1.157,00 ден.)      19.090,00
  Вкупно:    310.060,00
  
Проект  - 3    �Вера, надеж и љубов� 
Овој проект претставува одбир од светите  еванге-

лиа според  Матеј, Марко, Лука и Јован.  Одбирот е со-
ставен во нова целина која ја чува сета хронологија на 
настаните од Христовото бивање на земјата, раѓање до 
воскресение.  
Бидејќи иселеничкото организирање главно се од-

вива врз верска основа, а поради неорганизираноста на 
Македонската Православна Црква и постојаниот судир 
со црковните општини на иселениците ( пр. судскиот 
спор во Австралија изнесува над 3 милиони долари ) 
како и заради неутрализирање на влијанијата и пропа-
гандата на другите православни цркви ( српската, бу-
гарската, грчката ), овој проект има за цел изворно и 
директно на литературен македонски јазик да им го 
доближи новиот завет со што ќе се зацврсти нивната 

вера, надеж и љубов. Одбирот ќе се направи од истак-
нати македонски стручни лица, а интерпретацијата на 
светите текстови ќе биде придружена на изворниот ма-
кедонски инструмент - кавал. 
Снимениот материјал во ЦД  трае 70 минути и 20 

секунди. 
Заедно со ЦД ќе се објави и посебна книшка која ќе 

биде печатена во тираж од 1000 примерока.  
Потребните средства  за реализација на овој проект 

изнесуваат вкупно 395.790,00 ден. 
 

1. Авторски хонорар     80.000,00  
2. Печатење на ЦД    
(1.000 х 200,00 ден.)   200.000,00 
3. Трошоци за печатење на книшката 
(1.000 х 100,00 ден.)   100.000,00 
4. Стручна редакција   
(5 АТ х 1.157,00 ден.)       5.790,00 
5. Рецензија 
(5 АТ х 1.000,00 ден.)       5.000,00 
6. Лектура 
(5 АТ х 1.000,00 ден.)       5.000,00
  Вкупно:   395.790,00 

 
Проект - 4. �Развојните потенцијали на иселениш-

твото од Република Македонија� 
Во теоретските расправи влијанието на миграциите 

врз развојот се уште се опсервира како "нерасчистено" 
или "нерешено" прашање. Тоа, меѓу другото, произле-
гува од различното третирање на поддршката на разво-
јот која доаѓа од иселеништвото, односно дилемата да-
ли зголемениот приход сам по себе значи "развој".   
Во последните четири децении Република Македо-

нија беше соочена со континуиран пораст на бројот на 
граѓаните кои заминаа во странство. Тој е особено го-
лем по нејзиното осамостојување, период кој коинци-
дира со општествената и сопственичката трансформа-
ција, кога беше забележан и најголем иселенички бран 
од започнувањето на економската емиграција во шее-
сеттите години. Напоредно со порастот на  обемот на 
вкупниот миграционен контингент, големи промени 
настанаа во неговата структура, како и демографските 
и социо-економските карактеристики на мигрантите.  

   Целта на овој проект е да се идентификуваат пос-
ледиците и импликациите од повеќедецениската еми-
грација врз социо-економскиот развој на земјата. 
Освен тоа ќе се укаже на некои од развојните потенци-
јали на иселеништвото и на неопходноста од конципи-
рање на соодветна политика за нивно искористување. 
Со оглед на комплексноста на темата предмет на оп-
сервација е влијанието на емиграцијата врз демограф-
скиот и економскиот развој на ниво на земјата и во 
изразито емиграционите подрачја. Што се однесува на 
развојните потенцијали вниманието е фокусирано на 
користењето на девизниот прилив од иселениците и 
растечкиот човечки капитал надвор од земјата. Поли-
тика во оваа област би требало да влијае врз намалува-
ње на интензитетот на емиграцијата од една, и искори-
стување на нејзиниот потенцијал за развојот на земјата, 
од друга страна.  
Овој проект всушност претставува Зборник на тру-

дови од Вториот меѓународен  научниот собир одржан 
на 21 и 22 Ноември 2003 год. во Струга на кој со свои 
научни трудови се претставија учесници од земјата и 
странство.  
Потребните средства за овој проект изнесуваат 

вкупно 431.500,00 денари. 
 

1. Авторски надоместок     
(13 АТ х 11.574,00 ден.)   150.460,00 
2. Стручна редакција     
(13 АТ х 1.157,00 ден.)     15.040,00 
3. Трошоци за печатење 
(1.000 х 240,00 ден.)   240.000,00  
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4. Рецензија 
(13 АТ х 1.000,00 ден.)     13.000,00 
5. Лектура 
(13 АТ х 1.000,00 ден.)     13.000,00 

  Вкупн   о:   431.500,00 
Проект - 5. Брошура за одржувањето на летниот 

камп со наслов  �Македонијо во срце те носам� 
Во програмата за работа  е предвидено во наредна-

та година да биде организиран летен камп под наслов 
�Македонијо во срце те носам� и за  таа цел Агенцијата 
ќе издаде брошура  со информативно - пропаганден ма-
теријал за одржувањето на кампот. 
Со овој проект ќе се настојува  да се направи збли-

жување и едукација на децата на иселениците од трета-
та генерација со културното наследство и природните 
убавина на Република Македонија.  
Брошурата ќе биде дистрибуирана во сите 250 клу-

бови и здруженија на иселениците во дијаспората со по 
4 примерока, а се со цел да се овозможи обновување на 
летниот камп. 
Брошурата ќе се печати во тираж од 1.000 примеро-

ка,  трошоците ќе изнесуваат вкупно 62.000,00 денари.  а 
- Трошоци за печатење  
(1.000 х 62,00 ден.)    

   Вкупно:    62.000,00
  
Проект - 6.   Адресар на клубови и здруженија од 

Република Македонија 
Во адресарот ќе бидат опфатени здруженијата и клубо-

вите,  дипломатско - конзуларните претставништва, кул-
турно - информативните центри, списанијата на иселеници-
те, радио и телевизиски станици, и најновите основни ста-
тистички податоци во Република Македонија. 
Идеата за овој проект произлегува од барањата на 

иселениците а ќе биде од голема корист како за иселе-
ниците исто така и за институциите на државата. 
Трошоците за изработка на адресарот  изнесуваат 

вкупно 240.500,00 денари.   
 

1. Печатарски трошоци 
(1.000 х 200,00)    200.000,00 
2. Стручна редакција     
(9 АТ х 1.157,00)      10.500,00 
3. Графички дизајн (изработка на  
    насловна страна)       10.000,00 
4. Подготовка за печат      20.000,00 

  Вкупно:   240.500,00 
 
Проект  - 7.   �Иселеништвото од Македонија во 

Турција� 
Според сознанијата Турција претставува недоволно 

истражена област од аспект на иселеничкото организи-
рање. Последните сознанија укажуваат дека во Турција - 
Маниса и околината има голема концентрација на иселе-
ници од Штип, Велес, Берово и др. места, а кои се орга-
низирани во здруженија на иселеници од Македонија. 
Истите и ден денес изворно го говорат македонскиот ја-
зик и покажуваат  голем интерес за Македонија. 
Целта на овој проект е зацврстување на врските на 

оваа група иселеници со својата родна земја, помагање 
на нивниот културен развој, надминување на чувството 
на осаменост и носталгија и доближување до македон-
ските обичаи и традиција. 
Книгата ќе се печати  во тираж од 500 примероци.  
За овој проект се потребни вкупно 727.550,00 ден. 
 

1. Трошоци за теренско патување 
(3 лица х 60 ЕУР х 30 дена х 62,00 ден.) 334.800,00 
2. Авионски билети  
(3 лица х 386 ЕУР х 62,00 ден.)     71.790,00 
3. Трошоци за печатење  
(500 х 200,00 ден.)   100.000,00   
4. Авторски хонорар   
(15 АТ х 11.574,00 ден.)   173.610,00 
5. Стручна редакција 
(15 АТ х 1.157,00 ден.)     17.350,00 

6. Рецензија 
(15 АТ х 1.000,00 ден.)     15.000,00 
7. Лектура 
(15 АТ х 1.000,00 ден.)                   15.000,00
 Вкупно:    727.550,00 

 
Проект  -  8.  Изработка на  ЦД со одбрани изворни 

народни песни  
Реализацијата на овој проект ќе овозможи израбо-

тка на збирка на ЦД-а која би претставувала антологија 
на изворни народни песни. 
Збирката ќе содржи 10 ЦД-а од кои за 9 Агенцијата 

има обезбедено средства по пат на спонзорство. ЦД ќе 
се дистрибуираат  во иселеничките средини  и аудио и 
визуелните медиуми со што ќе се афирмира македон-
ската изворна песна  а со тоа трајно ќе се сочува и дел 
од културното наследство од Македонија. 
Проектот ќе се изработи во соработка со Македон-

ското радио, при што ќе биде  вклучено и творештвото  
на ансамблот � Танец �. 
Планирано е да се изработат 1.000 ЦД, за кои се по-

требни вкупно 200.000,00 денари. 
(1.0  ден. = 200.000,00)  00 х 200,00  
Проект - 9.  Изработка на ѕидни календари 
Изработката на календарите за иселеничките среди-

ни е 50-годишна традиција која треба и понатаму да се 
одржува. На тој начин перманентно се одржува врската 
на иселениците со својата матична земја. 
Календарот ќе се печати во тираж од 1.000 приме-

рока. Трошоците за изработка на календарот изнесува-
ат вкупно 225.000,00 денари. 

 
1. Печатарски трошоци 
(1.000 х 150,00 ден.)   150.000,00 
2. Пликови за пакување 
(1.000 х 35,00 ден.)     35.000,00 
3. Графички дизајн     40.000,00 
 Вкупно:     225.000,00  
Оваа програма влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр.23-1044/1                        Претседател на Владата 
14 јуни 2004 година                на Република Македонија, 
          Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
689. 
Врз основа на член 77 од Законот за средното обра-

зование (�Сл. весник на РМ� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03), министерот за образо-
вание и наука донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДО-
КУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и 
содржината на педагошката евиденција и документација 
во средните училишта (,,Сл. весник на РМ" бр. 56/02, 
36/03 и 37/03), во член 7  став 2  по зборовите:  ,,образец 
7-в", се става запирка и се додаваат зборовите: ,,дипло-
мата за положена матура за средно уметничко образова-
ние на образец бр. 7-в/1".  

Член 2 
Во член 17  став 1 и 2  по  зборовите: ,,7-в"  се  додава-

ат  зборовите: ,,7-в/1".  
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�.  а 
      Бр. 11-3079/1        Министер, 
21 јуни 2004 година        д-р Азиз Положани, с.р. 

    Скопје 
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       690. Објектот од став 1 на овој член после 01:00 часот мо-

же да користи музика со максимално дозволено ниво на 
бучава до 35 децибели.� 

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за угости-
телската и туристичката дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 23/95, 25/2002 и 38/2003), 
министерот за економија, донесува Член 2 

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

  
П Р А В И Л Н И К л ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИ-

НИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈ-
НОСТ И УСЛОВИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА 
ОБЈЕКТИТЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА 

     Бр.13-3971/3                                      Министер, 
23 јуни 2004 година                 Стевчо Јакимовски, с.р. 

   Скопје 
___________   691. 

Член 1 Врз основа на член 32 од Законот за основното обра-
зование (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), министерот за обра ование и наука, донесе 

Во Правилникот за минимално-техничките услови 
за вршење на угостителската и туристичката дејност и 
условите за категоризација на објектите на туристичка-
та понуда (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 59/95, 19/96, 38/97 и 57/97), по членот 15-б, се 
дод ва нов член 15-в, кој гласи: 

з 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2004/2005 ГОДИНА а  �Член 15-в Член 1 Диско клубот може да биде сместен и на отворен 

простор доколку во пречник од 300 м воздушна линија 
нема станбени објекти. 

Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година и одморите на учениците во основни-
те училишта во учебната 20 4/2005 година. 0 Објектот од став 1 на овој член треба да има про-

стор од најмалку 300 м2 и да има обезбедено простор за 
играње и простор за емитување на музиката. 

Член 2 
Учебната година започнувана на 1 септември 2004 

год на, а завршува на 31 август 2005 година. Опремата во угостителскиот објект од став 1 на 
овој член се состои од седечки гарнитури или маси со 
столови, пулт, шанк со дозери за точење на алкохол и 
безалкохолни пијалаци. 

и  
Член 3 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-
низ ра во текот на целата работна недела. Во објектите од став 1 на овој член треба да има по 

едно WC за вработените ако бројот на вработените е 
помал од шест лица. 

и   
Член 4 Објектот од став 1 на овој член треба да има обезбе-

дено и помошни излези и тоа најмалку по еден за капа-
цитет од 200 посетители. 

Наставата се остварува во траење од 180 наставни 
денови. 
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Член 5 Член 4 
На денот на �Св. Кирил и Методиј� - 24 Мај и на денот 

на училиштето не се изведува настава и во тие денови се 
организираат културни, спортски и други манифестации. 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-
низ ра во текот на целата работна недела. и  

Член 5 На традиционалниот ден на просветата за припадници-
те на заедниците кои следат настава на јазик различен од 
македонскиот јазик се изведува настава, а денот се одбеле-
жува со организирање на култ  и други манифестации. 

Во текот на наставната година во јавните училишта се 
остваруваат најмалку 180 наставни денови за учениците. 
Во текот на наставната година во јавните училишта 

во завршната година на образованието се остваруваат 
најмалку 166 наставни денови за учениците. 

урни 
Член 6 

  Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и 
21 март - Денот на еколошката акција на младите во Ре-
публика Македонија се наставни денови кога се реализи-
раат посебни програми. 

Член 6 
На денот на �Св. Кирил и Методиј� - 24 Мај и на денот 

на училиштето не се изведува настава и во тие денови се 
организираат културни, спортски и други манифестации. Член 7 

Ученичките одмори се организираат во текот на учеб-
ната година и тоа како зимски и летен одмор за учениците. 

На традиционалниот ден на просветата за припадниците 
на заедниците кои следат настава на јазик различен од маке-
донскиот јазик се изведува настава, а денот се одбележува со 
организирање на културни и други манифестации. 

  
Член 8 

Зимскиот одмор за учениците се организира и користи 
од 4 јануари и трае заклучно о 23 јануари 2005 година.  с Член 7 

Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и 
21 март - Денот на еколошката акција на младите во Ре-
публика Македонија и денот на полнолетството се настав-
ни денови кога се изведуваат посебни програми. 

Член 9 
Летниот одмор за учениците се организира и кори-

сти по правило, од 11 јуни до 31 август 2005 година. ,  
 Член 10 

Член 8 Со денот на влегувањето во сила на овој календар пре-
станува да важи Календарот за организација и работа на ос-
новните училишта во учебната 2003/2004 година (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 39/2003). 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 
и II полугодие. 

Член 9  Образовно-работна практика за учениците се оства-
рува во текот на учебната година. Член 11 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на 
неговото објавување во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 1.09.2004 година. 

Времето на организирањето и начинот на извршу-
вањето на одделни видови образовно-работната пра-
ктика се остварува во зависност од специфичноста на 
образовниот профил. 

 
   Бр. 10-1441/1                                      Министер 
16 јуни 2004 година                   за образование и наука, Динамиката за реализација на образовно-работната 

практика се утврдува со годишната програма за работа 
на училиштето. 

    Скопје                              д-р Азиз Положани, с.р. 
___________ 

692. Член 10 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното 

образование (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), министерот за обра ование и наука, донесе 

Практичната настава, по правило, се вклопува во редов-
ниот распоред на часовите, професионалната практика се 
изведува во повеќедневно блок траење, а феријалната пра-
ктика се изведува за време на летниот одмор на учениците. з  К А Л Е Н Д А Р Член 11 ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2004/2005 

ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА Ученичките одмори се организираат во текот на учеб-
ната година и тоа како зимски и летен одмор за учениците.    Член 1 

Член 12 Со овој календар се утврдува организирањето на учеб-
ната година во јавните училишта согласно програмските 
целини во наставна година, полугодие и други форми на 
воспитно-образовна дејност и ученички одмор за учебна-
та 2004/2005 година. 

Зимскиот одмор за учениците се организира и користи 
од 4 јануари и трае заклучно с  23 јануари 2005 година. о  

Член 13 
Летниот одмор за учениците се организира и кори-

сти по правило, од 11 јуни до 31 август 2005 година. 
Член 2 

, Учебната година во средното образование почнува од 
1 септември, а завршува на 31 август наредната година.   

Член 14 Редовната настава во јавните училишта се остварува до 
10 јуни во годината, освен во последната година од гимна-
зиското образование и стручното образование од четириго-
дишното и тригодишно траење каде редовната настава за-
вршува на 20 мај. 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар пре-
станува да важи Календарот за организација и работа на 
учебната 2003/2004 година во јавните училишта (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 39/2003).   Член 3 

Член 15 Јавните училишта во времето од 21 мај до 30 јуни и од 
15 август до 20 август организираат подготвителна наста-
ва, консултација и други форми на помош за учениците 
кои треба да полагаат поправни и редовни испити. 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на 
неговото објавување во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 1.09.2004 година.   Завршниот испит во јавните училишта започнува на 

11 јуни и трае најдоцна до 21 јуни, од 18 август и трае нај-
доцна до 25 август, и во јануари во деновите на зимскиот 
одмор на учениците. 

      Бр. 11-2973/1                                    Министер 
16 јуни 2004 година                   за образование и наука, 

    Скопје                              д-р Азиз Положани, с.р. 
___________  
   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 

  
  
  
  
  
  
  

  
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.  Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
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Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


