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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ

146. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за држ

то на Република Македонија (�Службен весник на
ка Македонија� бр. 67/92 и 8/04), Владата на Репуб
кед нија, на седницата одржана на 7.02.2005 годинао 

У Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА О
НАУЧЕН, ЕКОНОМСКИ, КУЛТУРЕН, СПО
ИЛИ ДРУГ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ЗА С
ВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБ

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Со оваа уредба се утврдуваат критериумит
бен научен, економски, културен, спортски 
национален интерес за стекнување на државја
Република Македонија.  
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 Огласен дел............................................... 1-148      ЈА 
Член 2 

Особен научен интерес во смисла на оваа уредба, 
постои ако странец кој поднел барање за стекнување на 
државјанство на Република Македонија: 

авјанство-
 Републи-
лика Ма-
, донесе - има постигнато научно-истражувачки резултати 

на меѓународно ниво, што се оценети како значајна 
придобивка за развој на научно-истражувачка дејност; СОБЕН 

РТСКИ 
ТЕКНУ-
ЛИКА  

- е иноватор на пронајдоци што се значајни за уна-
предување на економскиот и научно-технолошкиот 
развој.   
Постоењето на особен научен интерес врз основа на 

критериумите содржани во став 1 на овој член, го оце-
нува Министерството за образование и наука, врз осно-
ва на претходна експертска оценка на соодветна науч-
на установа. 

е за осо-
или друг 
нство на 
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Член 3 
Особен економскиот интерес во смисла на оваа 

уредба, постои ако странец кој поднел барање за стек-
нување на државјанство на Република Македонија, ин-
вестирал капитал со: 

- директна инвестиција; 
- донација; 
- купување на хартии од вредност; 
- купување на акции; 
- know-haw (знаење и искуство); 
- иноваторство; 
- нови технологии и слично. 
Утврдувањето на постоење на критериумите од ста-

вот 1 на овој член, ќе се оценува од аспект на влијание 
на капиталот врз зголемување на вработеноста, прилив 
на средства во Буџетот на Република Македонија по 
основ на плаќање на даноци и придонеси, зголемување 
на квалитетот и квантитетот на производството со при-
мена на нови посовремени технологии. 
Покрај критериумите содржани во ставовите 1 и 2 

на овој член, особен економски интерес постои ако 
странец кој поднел барање за стекнување на државјанс-
твото на Република Македонија: 

- е врвен докажан менаџер во светски рамки;  
- е врвен стручњак за технологии кои постојат или 

има најава за нивна трансферирање во земјата; 
- е стручњак за област која е дефицитарна со соод-

ветни кадри; 
- остварува економска соработка со деловни субје-

кти од Република Македонија (размена на стоки и ус-
луги, техничко-технолошка соработка и слично); 

- остварува директна инвестиција во постојни де-
ловни објекти или во изградба на нови капацитети во 
земјата; 

- остварува соработка во доменот на преотстапува-
ње на иновации и други права по основ на индустриска 
сопственост; 

- придонесува домашни деловни субјекти да оства-
руваат економски активности во трети земји; 

- придонесува за промоција на стопанство на Ре-
публика Македонија во странство; 

- донира или придонесува за донирање на средства 
за остварување на економски реформи и други приори-
тети во Република Македонија. 
Утврдувањето на постоењето на критериумите од 

ставот 3 на овој член, ќе се оценува од аспект на нив-
ното влијанието врз зголемувањето на производството, 
извозот, странските директни инвестиции, прилив на 
странска помош и на друг начин. 
Постоењето на особениот економски интерес врз 

основа на критериумите содржани во овој член, во рам-
ките на своите надлежности, го оценува Министерс-
тво за економија и Министерството за финансии.   то 

    
Член 4 

Особен културен интерес во смисла на оваа уредба 
постои, ако странец кој поднел барање за стекнување 
на државјанство на Република Македонија:  

- со неговото творештво и неговите активности пос-
ледните пет години континуирано остварува творечка 
дејност со врвни уметнички вредности во областа на 
ликовната уметност, музиката и танцот, филмот и дра-
мата; 

- е врвен стручњак за работи од непосредна зашти-
тата на културното наследство;   

- е уметник кој спаѓа во дефицитарен уметнички ка-
дар на Република Македонија. 
Постоењето на особениот културен интерес врз ос-

нова на критериумите содржани во став 1 на овој  член, 
го оценува Министерството за култура.  

Член 5 
Особен спортски интерес во смисла на оваа уредба 

постои, ако странец кој поднел барање за стекнување 
на државјанство на Република Македонија има постиг-

нато високи спортски резултати во последниот олим-
писки циклус, ги исполнува условите ќе стекнување на 
категоријата спортист од светска категорија согласно 
закон и друг пропис и активен е во годината непосред-
но пред поднесувањето на барањето за стекнување на 
државјанството на Република Македонија. 
Постоењето на особениот спортски интерес врз ос-

нова на критериумите содржани во став 1 на овој член,  
го оценува Агенцијата за млади и спорт, врз основа на 
претходно мислење на соодветната национална спорт-
ска федерација. 

 
Член 6 

Друг особен национален интерес во смисла на оваа 
уредба, освен особениот национален интерес утврден 
во членовите 2, 3, 4 и 5 од оваа уредба, постои за стра-
нец кој поднел барање за стекнување со државјанство-
то на Република Македонија, а не е иселеник од Репуб-
лика Македонија, ниту негов потомок до прво колено и 
ако исполнува најмалку еден од следниве услови:   

- да е по потекло од Република Македонија, а живее 
надвор од нејзините граници и го познава македонски-
от јазик;  

- има издадено позитивна публицистичка дејност за 
историјата, политичкиот и економскиот развој на Ре-
публика Македонија; 

- презема активности со кои ја афирмира Република 
Македонија во светот;    

- е активен во друштвата и заедниците на Републи-
ка Македонија во странство.   
Постоењето на особениот национален интерес врз 

основа на критериумите од став 1 на овој член, во за-
висност од утврдените надлежности го оценува Аген-
цијата за иселеништво, Министерството за внатрешни 
работи и Министерството за надворешни работи. 

 
Член 7 

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

 
  Бр. 19-313/1                        Претседател на Владата  

7 февруари 2005 година         на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
147. 
Врз основа на член 123 од Законот за заштита на 

потрошувачите (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 38/04), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 07.02.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА 
СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА  ПОТРОШУВАЧИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат надоместоците на 
членовите на Советот за заштита на потрошувачите (во 
понатамошниот текст: Совет). 

 
Член 2 

Членовите на Советот за учество во работата на 
седниците имаат право на надомест во износ од 2.000 
денари по седница. 

 
Член 3 

Членовите на Советот, кои се со место на живеење 
кое не е во седиштето на Советот, имаат право на надо-
мест за превоз, во висина на автобускиот превоз. 

 
Член 4 

Надоместоците утврдени во член 2 и 3 од оваа од-
лука, ќе ги исплатува Министерството за економија. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

    Бр. 19-287/1               Претседател на Владата 
7 февруари 2005 година        на Република Македонија, 

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

148. 
Врз основа на член  3, а во врска со член 2, став 2 од 

Законот за сметање на времето (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 17/96 и 16/97) 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 седни-
цата  одржана на 07.02.2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО 
НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО  2005  

ГОДИНА  
1. Летното сметање на времето во 2005 година за-

почнува на 27 март во 02 h 00 min 00s, така што со по-
местување за еден час нанапред времето во 02 h 00 min 
00s се смета како 03 h 00 min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2005 година се 
завршува на 30 октомври во 03 h 00 min 00s, така што 
со поместување за еден час наназад времето од 03 h 00 
min 00s се смета како 02 h 00 min 00s. 

3. Часот кој на 30 октомври 2005 година, поради по-
местувањето за еден час наназад се појавува двапати 
помеѓу 02 h 00 min 00s и 03 h 00 min 00s се означува-
првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во  �Службен весник на Република Македонија�. 

 
         Бр. 19-314/1                     Претседател на Владата 
7 февруари 2005 година         на Република Македонија, 

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

149. 
Врз основа на член 4 од Законот за игри на среќа и 

за забавни игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.02.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ 
НА ЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2005 ГОДИНА  СР

 
Член 1 

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ 
од 75.000.000 денари од приходите од игри на среќа и 
забавни игри за 2005 година. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распореду-
ваат: 

1. За финансирање на годишните програми и задачи 
на здруженијата на граѓани кои работат на заштита на 
хендикепираните лица, согласно Правилникот за оцена 
на специфичните потреби на лица со пречки во физич-
киот и психичкиот развој                                  50.143.000 

- За активности на Националното координативно 
тело предвидено со стандардни правила за изедначува-
ње на можностите за хендикепирани лица, формирано 
согласно Резолуцијата 48/49 на ООН             1.072.000 

2. На Агенцијата за млади и спорт за финансирање 
на:                                                                      17.464.000 

- Масовен спорт                                           4.928.000 
- Врвен спорт                                              12.536.000 
3. За Црвен крст на Република Македонија 
- За финансирање на програмски цели      6.321.000 

Член 3 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Мини-

стерството за финансии.  
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
       Бр. 19-359/1                        Претседател на Владата      
7 февруари 2005 година         на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
150. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 
и 44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20 јануари 2005 
год на, донесе и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД  ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 
 
1. Костадин Миленков се разрешува од должноста 

директор на Бирото за судски вештачења, орган во со-
став на Министерството за правда. 

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

 Бр. 33-208/1                     Претседател на Владата 
20 јануари 2005 година         на Република Македонија, 

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

151. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 
и 44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20 јануари 2005 
год на, донесе и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА  
1. За директор на Бирото за судски вештачења, ор-

ган во состав на Министерството за правда, се именува 
Славко Петров, дипл. правник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 33-209/1                     Претседател на Владата 

20 јануари 2005 година         на Република Македонија, 
      Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
152. 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за заштита 

и спасување (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 36/2004) и член 36 став 6 од Законот за Влада-
та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 31 
јануари 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА  
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 
1. За директор на Дирекцијата за заштита и спасува-

ње се именува Киро Атанасов, раководител на Секто-
рот за цивилна заштита во Министерството за одбрана. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 33-381/1                     Претседател на Владата 

31 јануари 2005 година         на Република Македонија, 
      Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
153. 
Врз основа на член 82 став 2 од Законот за јавно об-

винителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата  одржана на 7.02.2005 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТ-
РУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОП-
РЕМУВАЊЕТО НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА 
ЗА 2005  ГОДИНА ФИНАНСИРАНИ ОД БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-РАЗДЕЛ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА  
I 

Со оваа програма се уредуваат работите, потребите 
и роковите за финансирање на изградба, реконструкци-
ја, одржување на објектите и опремувањето на јавните 
обвинителства, вкупните средства потребни за извршу-
вање на Програмата во целина, органи надлежни за из-
вршување на работите и мерките за извршување на 
Програмата во 2005 година.  

II 
За извршувањето на активностите до август 2005 

година се предвидуваат следните инвестициони актив-
ности во вкупна висина од 10.000.000,00 денари. 

1.1. Градежно-занаетчиски работи за кои се предви-
дени средства во вкупен износ од 7.000.000,00 денари. 

1.1.1. Основно јавно обвинителство Скопје - 
180.000,00 денари. 

- тековно одржување на работните простории 
1.1.2. Основно јавно обвинителство Дебар - 

142.000,00 денари. 
- тековно одржување на работните простории и уре-

дување на санитарен чвор 
1.1.3. Основно јавно обвинителство Струмица - 

180.000,00 денари. 
- за адаптација и санација на работните простории 
1.1.4. Основно јавно обвинителство Струга - 

150.000,00 денари. 
- за набавка на вариолајт завеси и теписи 
1.1.5. Основно јавно обвинителство Гевгелија - 

400.000,00 денари. 
- за замена на столарија и поставување на подна об-

лога 
1.1.6. Вишо јавно обвинителство Битола - 

100.000,00 денари. 
- тековно одржување на работните простории 
1.1.7. Основно јавно обвинителство Битола - 

100.000,00 денари. 
- за набавка на канцелариски мебел 
1.1.8. Основно јавно обвинителство Кичево - 

100.000,00 денари. 
- преадаптација на работни простории и за набавка 

на дел од канцелариски мебел 
1.1.9. Основно јавно обвинителство Делчево - 

260.000,00 денари. 
- за адаптација и санација на работните простории, 

парно греење, лакирање на паркет и замена на столарија 
1.1.10. Вишо јавно обвинителство Штип - 

100.000,00 денари. 
- за набавка на канцелариски мебел 
1.1.11. Основно јавно обвинителство Штип - 

250.000,00 денари. 
- за уредување на работните простории, замена на 

столарија и канцелариски мебел и набавка на вариолајт 
завеси 

1.1.12. Основно јавно обвинителство Свети Николе 
- 150.000,00 денари. 

- преадаптација на работни простори и замена на 
столарија 

1.1.13. Основно јавно обвинителство Радовиш - 
30.000,00 денари. 

- за тековно одржување на работните простории 
1.1.14. Основно јавно обвинителство Берово - 

100.000,00 денари. 
- преадаптација на работни простории, замена на 

столарија и канцелариски мебел 
1.1.15. Основно јавно обвинителство Кочани - 

350.000,00 денари. 
- преадаптација на работни простории, замена на 

столарија, набавка на теписи, вариолајт завеси 
1.1.16. Основно јавно обвинителство Прилеп - 

4.408.000,00 денари. 
- целосна реконструкција и опремување на работни-

те простории 
2.1. Набавка на опрема за јавните обвинителства за 

кои се предвидени средства во вкупен износ од 
3.000.000,00 денари. 

2.1.1. Набавка на 17 дигитални фотокопири и 13 ла-
серски телефакси. 

2.1.2. Набавка на опрема - 53 клима уреди. 
2.1.3. Набавка на 35 мобилни телефони. 
2
 

.1.4. Набавка на 3 телевизори и 3 ДВД плеери. 
III 

За реализација на оваа програма ќе се користат 
средствата обезбедени во Буџетот на Република Маке-
донија за 2005 година во рамките на средствата на Ми-
нистерството за правда. 

 
IV 

За реализација на оваа програма е надлежно Мини-
стерството за правда.  

V 
По извршувањето на работите и потребите предвиде-

ни во оваа програма во целина, Јавното обвинителство 
на Република Македонија составува извештај во рок од 
еде  месец и го доставува до Министерството за правда. н 

VI 
За извршувањето на оваа програма се составува из-

вештај во рокот предвиден за составување на годишна 
сметка на Министерството за правда и се доставува до 
Ми истерството за финансии. н

 
VII 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
         Бр. 19-401/1                      Претседател на Владата 
 7 февруари 2005 година        на Република Македонија, 

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

154. 
Врз основа на член 65 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 3/97, 23/99 и 74/04), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 07.02.2005 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМУВА-
ЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-
ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2005 ГОДИНА ФИ-
НАНСИРАНИ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА - РАЗДЕЛ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ПРАВДА  
I 

Со оваа програма се уредуваат работите, потребите 
и роковите за финансирање на изградба, реконструкци-
ја, одржување на објектите и опремување на казнено-
поправните и воспитно-поправните установи, вкупните 
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средства потребни за извршување на Програмата во це-
лина, орган надлежен за извршување на работите и 
мер ите за извршување на Програмата во 2005 година. к

 
II 

За извршување на активностите до септември 2005 
година се предвидуваат следните инвестициони актив-
ности во вкупна висина од 42.000.000,00 денари. 

1. Градежно занаетчиски работи за кои се предвиде-
ни средства во висина од 35.000.000,00 денари. 

1.1. Казнено поправен дом Идризово со отворено 
одделение во Велес 35.000.000,00 денари 

- продолжување на изведбата на реконструкцијата 
на Кракот А на Затвореното одделение во КПД Идри-
зово; 

- склучување на договор со орган за вршење на над-
зор над изведбата на реконструкцијата на Кракот А. 

2. Набавка на опрема за казнено-поправните и вос-
питно-поправните установи за кои се предвидени 
средства во вкупен износ од 7.000.000,00 денари. 

2.1. Набавка на 4 комби возила за спровод и 1 пат-
ничко возило. 

2.2. Набавка на 6 метал детекторски врати. 
2.3. Затвор Тетово 
-
 
 инсталирање на парно греење во доградениот дел. 

III 
За реализација на Програмата ќе се користат средс-

твата обезбедени со Буџетот на Република Македонија 
за 2005 година во разделот на Министерството за правда. 

 
IV 

За реализација на Програмата е надлежна Управата 
за извршување на санкциите како орган во состав на 
Ми истерството за правда. н 

V 
За извршување на Програмата се составува изве-

штај во рокот предвиден за составување на годишна 
сметка на Министерството за правда и се доставува до 
Ми истерството за финансии. н 

VI 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

ањето во �Службен весник на Република Македонија�. в
 
         Бр.19-403/1                       Претседател на Владата 
7 февруари 2005 година         на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
155. 
Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2005 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
96/2004), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.02.2005 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2005 ГОДИНА 
 
Раздел 16101 - Агенција за млади и спорт 
Потпрограма 20 - Спорт 
ставка 463 - Трансфери до невладини институции 
реден 
број опис износ 

1. Партиципација за финан-
сирање на федерациите 5.424.000 

2. 
Партиципација за финан-
сирање на други корисни-
ци од областа на спортот 8.900.000 

3. 
Партиципација за финан-
сирање на проекти од об-
ласта на спортот 13.411.000 

4. Партиципација за финанси-
рање на спортски клубови 12.265.000 

 ВКУПНО: 40.000.000 

Раздел 16101 - Агенција за млади и спорт 
Потпрограма 30 - Млади 
ставка 463 - Трансфери до невладини институции 

реден 
број опис износ 

1. 
Сегмент трансфери до не-
профитни организации за 
поддршка на младите и 
младински здруженија 4.000.000 

2. Сегмент Поддршка на про-
екти за млади 7.400.000 

3. 
Сегмент планирана резерва 
за активности за унапреду-
вање на младинскиот стан-
дард 600.000 

 ВКУПНО: 12.000.000 
 
Раздел 16101 - Агенција за млади и спорт 
Потпрограма 40 - Меѓународни активности за спорт 

и млади 
ставка 463 - Трансфери до невладини институции 

реден 
број опис износ 

1. 
Меѓународни програми на 
државни спортски федера-
ции 22.500.000 

2. Традиционални спортски 
меѓународни натпревари 2.500.000 

3. 

Европски и Светски првенс-
тва (Учество и организација 
- државни спортски федера-
ции и спортски клубови на 
меѓународни натпревари) 2.500.000 

4. Планирана резерва (изда-
вачка дејност) 1.500.000 

 ВКУПНО: 29.000.000 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
ика Македонија�. л

 
         Бр.19-413/1                       Претседател на Владата 
7 февруари 2005 година         на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
156. 
Врз основа на член 16 од Законот за минерални су-

ровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 07.02.2005 година, донесе е

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
ЗА 2005 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдува висината на средства-
та, намената и начинот за нивното користење, обемот и 
локалитетите на кои ќе се вршат основните геолошки 
истражувања за 2005 година.  

II 
Средствата за финансирање на основните геолошки 

истражувања за 2005 година се утврдуваат во износ од 
20.000.000,00 денари (дваесет милиони денари). Виси-
ната на средствата по одделни проекти што треба да се 
обезбедат се во зависност од степенот на истраженост, 
а се за потреба на Републиката и тоа: 

- изработка на основна инженерско геолошка карта 
(ОИГХ), основна хидрогеолошка карта (ОХГК) за лист 
Кичево и лист Кратово; 

- изработка на основна геолошка карта (ОГК-2) на 
Република Македонија, кои се од интерес на Републи-
ката и 

- основна инжинерско-геолошка (ОИГК) и хидроге-
олошка карта (ОХГК) лист Гостивар. 
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III 
Средствата за основните геолошки истражувања се 

обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 
 

IV 
Распоредот на средствата по одделни проекти ќе ги 

врши Министерството за економија врз основа на дого-
вори со изведувачите, согласно Прилог 1 кој е составен 
дел  оваа програма.  на

 
V 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
  Бр. 19-442/1                     Претседател на Владата 

7 февруари 2005 година        на Република Македонија, 
       Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 
 

ПРИЛОГ 1 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

ЗА 2005 ГОДИНА  
ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 20.000.000,00 ден.

1. (а) - Основна инжинерско-геолошка (ОИГК) 
(б) - Хидрогеолошка карта (ОХГК) 
 - лист Гостивар  

10.000.000,00 ден.

2. (а) - Основна инжинерско-геолошка (ОИГК) 
 - лист Кичево 
(б) � Основна Хидрогеолошка карта 
(ОХГК) 
 - лист Кичево 

3.000.000,00 ден.

3. а) - Основна инжинерско-геолошка (ОИ-
ГК) - лист Кратово 
(б) - Основна Хидрогеолошка карта 
(ОХГК) - лист Кратово 

3.000.000,00 ден.

4. Основна геолошка карта (ОГК-2), ру-
ден реон Делчево - Пехчево - Берово 3.050.100,00 ден.

5. Финансирање на отпочнати проекти (ре-
визија) од Програмата за основните гео-
лошки истражувања од 2004 година 

949.900,00 ден.

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
157. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за девизната 

инспекција (�Службен весник на РМ� бр.89/2004), ми-
нистерот за финансии донесе 

   
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ И 
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈАТА НА ДЕВИЗНИОТ ИНСПЕКТОР 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот и начинот на издавање и одзема-
ње на легитимацијата на девизниот инспектор. 

 
Член 2 

Образецот на легитимацијата е со димензии 6,5 х 9 
см кој е сместен во триделен кожен повез. 
Образецот на легитимацијата е пластифициран со 

120 микронски мат пластификат и во третиот внатре-
шен дел од кожната футрола се става во проѕирен пла-
стичен џеб. 
Предната страна на образецот содржи грб на Репуб-

лика Македонија, Министерство за финансии, Државен 
девизен инспекторат, легитимација, место за фотогра-
фија 2,5 х 3 см., име и презиме на инспекторот, работ-
но место, регистарски број, потпис на министерот за 
финансии и место за печат. 

Задната страна содржи текст: �Имателот на оваа ле-
гитимација е овластен да ги врши сите дејствија пред-
видени со Законот за девизната инспекција (�Службен 
весник на РМ� бр. 89/2004)�и дата на издавање. 
На првиот дел на горната надворешна страна на 

кожниот повез е втиснат грбот на Република Македо-
нија, обоен со жолто-златна боја, а под него со текст со 
жолто златни букви : �ЛЕГИТИМАЦИЈА�. 
На внатрешната средна страна на кожниот повез е 

сместен метален амблем,  изработен од месинг или 
сличен метал со бронзено златна боја, релјефно обра-
ботен со вдлабнување и испакнување. Вдлабнатите де-
лови се додатно дообработени рустично за да се потен-
цира испакнувањето кое е мазно. 
Амблемот има форма на штит,со димензии 5 см во 

ширина и 6 см во висина и во себе ги содржи симболи-
те: на горниот дел има текст �РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА�, МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ,а под не-
го � ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ� . 
Во средина на  штитот  е прикажано знамето на Ре-

публика Македонија. 
Под знамето стои изгравиран сериски број на амб-

лемот од четири броја кој е истоветен со регистерскиот 
број на легитимацијата. 
На долната страница полукружно пишува:ДЕВИ-

ЗЕН ИНСПЕКТОР.Буквите се печатни во светло сина 
боја.  
Кожниот повез е изработен од мазна дупло штепо-

вана и додатно укрутена кожа во црна боја. Се состои 
од три дела, во третиот дел од внатрешната страна има 
изработено пластичен џеб за образецот. На легитима-
цијата кожниот повез кога е склопен е со димензии 7,5 
х 11,5 см. 

 
Член 3 

Издадените легитимации на девизните инспектори 
се евидентираат во Министерството за финансии. Ред-
ниот број од евиденцијата под кој е заверен уписот на 
податоците се впишува во легитимацијата како реги-
старски број. 

 
Член 4 

Легитимацијата има важност се додека лицето на 
кое му се издава има својство на  девизен инспектор. 
По престанок на службеното својство на девизен 

инспектор ја враќа легитимацијата. 
 

Член 5 
Во случај на губење на легитимацијата, девизниот 

инспектор ја огласува за неважечка на сопствен тро-
шок,за тоа го известува директорот на Државниот де-
визен инспекторат и му се издава нова легитимација. 

 
Член 6 

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на: 
- дотраеност или оштетување и 
- промена на личните податоци на имателот. 
 

Член 7 
Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се 

поништуваат. 
 

Член 8 
Образецот на легитимацијата е даден во прилог и е 

составен дел од овој правилник. 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

        Бр. 17-2120/2                    Министер за финансии, 
28 јануари 2005 година         м-р Никола Поповски,с.р. 

       Скопје                         
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158.  
Врз основа на член  15 став 4 од Законот за  лизинг 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
4/2002 и 49/2003), министерот за финансии, донесува 

 
 

 
  

У П А Т С Т В О  
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ЛИЗИНГ ВО ОДНОС НА ПРИЗНАВАЊЕТО И 
НЕПРИЗНАВАЊЕТО НА  АМОРТИЗАЦИЈАТА 

 
 
 
 

КАКО РАСХОД ВО ДАНОЧНИОТ БИЛАНС  
  

Член 1  
Во Упатството за начинот на евидентирање на финан-

сискиот лизинг во однос на признавањето и непризнава-
њето на амортизацијата како расход во даночниот биланс 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 16/04) 
во член 7 бројот �2004� се заменува со бројот �2005�. 

 
 
 
 
 

  
Член 2  

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

 
 
 

  
  Бр. 11-3141/1                                 Министер,  

3 февруари 2005 година         м-р Никола Поповски, с.р.  
       Скопје  

___________  
  

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
159.  
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  
  
 ОБЈАВА 
  
 Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од 

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

 
 
 
 

  
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО   

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ   
 ЈАНУАРИ 2005 ГОДИНА 
  
 Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-декември 2004 година и 
јануари 2005 во однос на просечните цени на мало во 
2003 година изнесува 0,9%. 

 
 
 
                                                 Директор,  

               Катерина Костадинова Даскаловска, с.р.  
  
  

  
  
  
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
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Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.  Телефакс: +389-2-3112-267.   
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