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258. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 10-з од Законот за избор на 
претседател на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 20/94, 48/99 и 
11/2004), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 март 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ВО 
МЕДИУМСКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО 2004 ГОДИНА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат правилата за обезбе-
дување рамноправен пристап на организаторите на из-
борната кампања во јавните гласила, должината на тра-
ењето на медиумското претставување, методите на 
рекламирање и условите за користење на програмското 
време, односно просторот во јавните гласила. 
Под организатори на изборна кампања се подразби-

раат: политичка партија, две или повеќе политички 
партии заедно или група избирачи, подносители на ли-
сти на кандидати за претседател. 
Под јавни гласила се подразбираат: електронските 

медиуми (јавните радиодифузни претпријатија и тргов-
ските радиодифузни друштва) и печатените медиуми 
(дневните весници и периодичните изданија) и новин-
ските агенции.  

Член 2 
Јавните гласила се должни при медиумското прет-

ставување на организаторите на изборната кампања да 
се придржуваат кон начелата за праведност, избаланси-
раност и непристрасност и да го изразуваат плурализ-
мот на идеи и мислења.  
Овие правила не навлегуваат во уредувачката поли-

тик  и редакциската самостојност на јавните гласила.  а
 

Член 3 
Јавните гласила, во согласност со закон и оваа од-

лука, со свои правила ги утврдуваат обемот и облиците 
на информирањето и следењето на изборните активно-
сти, критериумите и обемот на бесплатно претставува-
ње  на платеното политичко рекламирање.      и 

Член 4 
Изборната кампања започнува на 30 март, а завршу-

ва на 12 април 2004 година во 24,00 часот.  
Изборната кампања не смее да трае 24 часа пред де-

нот на изборите и на денот на изборите (изборен молк).     
 

II. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ  
НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ МЕДИУМИ 

 
Член 5 

Јавното радиодифузно претпријатие Македонска 
радио-телевизија има обврска да објавува информации 
за целината на изборниот процес, за законската регула-
тива за избор на претседател на Република Македонија, 
за активностите на сите учесници во изборната постап-
ка, како и за текот на гласањето и за резултатите од из-
јаснувањето на граѓаните. 
Македонската радио-телевизија, во соработка со Др-

жавната изборна комисија, има обврска без надоместок 
да ги информира граѓаните за начинот и техниката на 
гласањето и за остварувањето на избирачкото право. 
Македонската телевизија има обврска да обезбеди 

ред вно информирање и на избирачите со оштетен слух.  о
 

Член 6 
Локалните јавни радиодифузни претпријатија се 

должни да објавуваат информации за активностите на 
сите учесници во изборниот процес на подрачјето на 
кое емитуваат програма. 

Претпријатијата од ставот 1 на овој член, во сора-
ботка со општинските изборни комисии имаат обврска 
без надоместок да ги информираат граѓаните за начи-
нот и техниката на гласањет . о

 
Член 7 

Трговските радиодифузни друштва што емитуваат 
програма на територијата на Република Македонија, 
доколку се вклучат во известувањето за изборните 
активности, преземаат обврска да обезбедуваат инфор-
мации од целата територија и изборниот процес да го 
следат до неговото завршување.  
Трговските радиодифузни друштва што емитуваат 

програма на локално ниво, доколку се вклучат во изве-
стувањето за изборните активности, преземаат обврска 
изборниот процес да го следат до неговото завршување. 

 
Бесплатно претставување 

 
Член 8 

Под бесплатно медиумско претставување се по-
дразбира отстапување време за непосредна комуника-
ција на кандидатите за претседател со гласачите, при 
што кандидатите своите програми и ставови ги промо-
вираат слободно.  
Дебатните и другите видови емисии во кои канди-

датите за претседател меѓусебно дебатираат за одделни 
прашања од своите програми или ги соочуваат своите 
ставови не спаѓаат во бесплатно медиумско претставу-
вање.    

Член 9 
Македонската радио-телевизија и локалните јавни 

радиодифузни претпријатија, на кандидатите за претсе-
дател се должни да им отстапат бесплатно време за 
претставување на нивните програми, врз основа на 
праведни, објективни и транспарентни критериуми.  
Датумот и редоследот на бесплатното претставува-

ње се утврдуваат со ждрепка.  
 

Член 10 
Трговските радиодифузни друштва самостојно од-

лучуваат на сите кандидати за претседател подеднакво 
да им отстапат или не, бесплатно време за медиумско 
претставување.  
Времето за бесплатно претставување го отстапуваат 

врз основа на праведни, објективни и транспарентни 
критериуми, а датумот и редоследот на претставување-
то го определуваат со ждрепка.  

 
Член 11 

Бесплатното време за изборно претставување треба 
да биде соодветно и видливо означено, на почетокот и 
на крајот на емисијата, како "бесплатно време за прет-
ставување". 

 
Платено политичко рекламирање  

Член 12 
Електронските медиуми на кандидатите за претсе-

дател можат да им отстапат време за платено политич-
ко рекламирање, под еднакви услови за пристап и на-
чин на плаќање.  
Под платено политичко рекламирање се подразбира 

емитување политичко-пропагандни пораки како што 
се: огласи, соопштенија, политички изборни спотови и 
други куси облици на политичко рекламирање. 
Во платеното политичко рекламирање спаѓа и еми-

тувањето на делови од снимки од митинзи, средби и 
руги јавни настапи на кандидатите за претседател.  д

 
Член 13 

Покрај времето за рекламирање утврдено со членот 
51 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, 
за време на изборната кампања, електронските медиу-
ми можат да отстапат и дополнително време за платено 
политичко рекламирање и тоа јавните радиодифузни 
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претпријатија најмногу до 7% (4,2 минути), а трговски-
те радиодифузни друштва најмногу до 20% (12 мину-
ти), на секој реален час емитувана програма. 
Реален час го подразбира времето што изминува од 

почетокот до крајот на еден час сметано според часов-
никот. 
Дозволеното време за платено политичко реклами-

рање за секој реален час емитувана програма не може 
да се собира, односно не може да се пресметува како 
вкупно дозволено време според бројот на часови на 
програмата на електронскиот медиум и не може да се 
емитува или распоредува во други временски периоди 
на денот.         

Член 14 
Времетраењето на секој од облиците на политичко 

рекламирање од членот 12 став 2 на оваа одлука може 
да изнесува најмногу 1 минута и 30 секунди.  
Времетраењето на секој од облиците на политичко 

рекламирање од членот 12 став 3 на оваа одлука може 
да изнесува кај јавните радиодифузни претпријатија 
најмногу 8,4 минути, а кај трговските радиодифузни 
друштва најмногу 24 минути, на секој реален час еми-
тувана програма. 
По секој од облиците на политичко рекламирање од 

членот 12 ставови 2 и 3 на оваа одлука треба да измине 
период од најмалку 20 минути.     

Член 15 
На телевизијата, во периодот од 18,00 до 23,00 ча-

сот, на еден кандидат за претседател, може да му се от-
стапи најмногу една третина од вкупно дозволеното 
време за рекламирање во наведениот период (за јавни-
от сервис најмногу 14 минути, а за трговските друштва 
40 минути).  
На радиото, во периодот од 07,00 до 19,00 часот, на 

еден кандидат за претседател, може да му се отстапи 
најмногу една шестина од вкупно дозволеното време за 
рекламирање во овој период  (за јавниот сервис најмно-
гу 17 минути, а за трговските друштва 48 минути). 
При распоредувањето на времето од ставовите 1 и 2 

на овој член важат лимитите за платено политичко рек-
ламирање за секој реален час емитувана програма, 
утв дени во член 13 на оваа одлука.  р

 
Член 16 

Платеното политичко рекламирање не смее да се 
емитува во вести и други информативни програми, во 
детски, училишни и образовни емисии, како и за време 
на директни преноси на верски, спортски, културни, за-
бавни и други настани.   
Платеното политичко рекламирање не може да се 

емитува во бесплатното време за претставување на кан-
дид тите за претседател, како и во дебатните емисии. а 

Член 17 
Одговорноста за содржината на сите облици на пла-

тено политичко рекламирање ја сноси нарачателот, од-
носно организаторот на изборната кампања. 
Електронскиот медиум има право да одбие емиту-

вање на политичко-пропагандна порака доколку таа е 
насочена кон насилно уривање на уставниот поредок 
или кон повикување на воена агресија и разгорување 
национална, расна или верска омраза и нетрпеливост 
или доколку во истата се врши злоупотреба на децата 
за политички цели.     

Член 18 
Платеното политичко рекламирање треба да биде 

соодветно и видливо означено, од почетокот до крајот 
на емисијата, како "платено политичко рекламирање". 

 
Други програми  

Член 19 
За време на изборната кампања и во периодот на 

изборниот молк, информирањето за редовните актив-
ности на органите на власта не смее да биде во функ-
ција на изборната кампања.  

Член 20 
За време на изборната кампања и во периодот на 

изборниот молк учеството на кандидатите за претседа-
тел, на носители на функции на власта и на претстав-
ници на политичките партии во радио и телевизиските 
програми што не се поврзани со изборите не смее да 
биде во функција на кампањата.   

 
Член 21 

Електронските медиуми кои ќе организираат дебат-
ни емисии со учество на кандидатите за претседател 
треба да обезбедат еднакви услови за одвивање на де-
батата и еднаков третман на сите учесници во дебатата.  

 
III. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА СИТЕ 

ЈАВНИ ГЛАСИЛА 
 

Член 22 
Уредници, новинари и други лица ангажирани во 

подготвувањето емисии, односно текстови поврзани со 
изборите не можат да учествуваат во подготовките и 
реализирањето на изборната кампања на кандидатите 
за претседател.   
Доколку се определат за таква активност, должни 

се да престанат да ги вршат своите задачи во јавните 
гласила за времетраењето на изборната кампања, како 
и во деновите на изборниот молк. 

 
Член 23 

За време на изборната кампања, како и во периодот 
на изборниот молк, јавните гласила не смеат да емиту-
ваат платени огласи и реклами на државните органи 
чија цел е промовирање на нивните резултати и актив-
ности во функција на изборната кампања.  

 
Изборен молк  
Член 24 

За време на изборниот молк, кој започнува на 13 
април во 00,00 часот, а завршува на 14 април во 19,00 
часот, престануваат сите облици на медиумско прет-
ставување на кандидатите за претседател. 
При известувањето во деновите на изборниот молк, 

медиумите не смеат да емитуваат информации, изјави, 
соопштенија на кандидати за претседател, политичари, 
политички партии, организатори на изборна кампања и 
изборни штабови, како и други облици на известување 
што се, отворено или прикриено, во функција на избор-
ната кампања и што можат да влијаат врз одлуката на 
изб рачите. и 

Објавување на резултати од испитувања  
на јавно ислење м 

Член 25 
Јавните гласила при објавувањето на резултатите 

од испитувања на јавното мислење се должни да обез-
бедат доволно информации врз основа на кои јавноста 
ќе може да направи процена за веродостојноста на ис-
питувањето, а посебно:  

- да ја наведе политичката партија или друга орга-
низација или лице кое го нарачало и платило испитува-
њето;  

- да го наведат името на институцијата што го извр-
шила истражувањето и применетата методологија; 

- да дадат показатели за големината и структурата на 
примерокот и границата на грешка на испитувањето и 

- да го наведат датумот, односно периодот во кој е 
спроведено истражувањето. 

 
Член 26 

Резултати од испитувања на јавното мислење се об-
јавуваат заклучно со 8 април 2004 година.   
Резултатите од испитувањата на јавното мислење 

што се спроведуваат на самиот ден на изборите (14 
април) не смеат да се објавуваат пред 19,00 часот, од-
носно пред затворањето на избирачките места. 
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Член 27 
Јавните гласила не смеат да објавуваат резултати од 

други ненаучни и нерепрезентативни сондирања на јав-
ното мислење како што се: гласање на гледачи, слуша-
тели или читатели преку телефон (телевоутинг), анкети 
спроведени на Интернет, анкети спроведени врз нере-
презентативен примерок и со сугестивни прашања.        

 
Право на одговор и исправка 

 
Член 28 

Доколку во некој од облиците на медиумското 
претставување се изнесени неточни информации за 
кандидат за претседател, јавното гласило е должно да 
му овозможи на  кандидатот право на одговор или ис-
правка.  
Барањето за одговор или исправка може да се под-

несе во рок од три дена од објавувањето на информа-
цијата.  
Одговорот или исправката треба да се ограничат са-

мо на демантирање на неточните податоци или инфор-
мации и да бидат со иста должина како и изворно обја-
вената информација. 
Јавните гласила се должни одговорот или исправка-

та да ја објават во најкус можен рок, а најдоцна 24 часа 
по добивањето на одговорот или исправката. Перио-
дичните печатени медиуми се должни одговорот или 
исправката да ја објават во првото наредно издание. 
Одговорот или исправката се објавува во ист вре-

менски термин, во иста емисија, односно на истата 
страница на јавното гласило. 

 
IV.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 29 

Јавните гласила се должни во рок од три дена по 
влегувањето во сила на оваа одлука да ги објават пра-
вилата за рамноправно медиумско претставување и це-
новниците за платеното политичко рекламирање. 
Електронските медиуми се должни правилата и це-

новниците да му ги достават на Советот за радиодифу-
зија веднаш по објавувањето.   

 
Член 30 

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

            
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07 - 1208/1                              Претседател  
18 март 2004 година           на Собранието на Република 
         Скопје    Македонија, 

              д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
___________ 

259. 
У К А З  БР. 86 

ОД 18.03.2004 ГОДИНА 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) и член 60 од Законот за служба во 
Aрмијата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 62/2002) 
Се унапредува во чин генерал мајор 
Бригадниот генерал Јовчевски Чедомир Атанас 
ЕМБГ: 0305952440026; сега Командант на КОВ во  

Генералштабот на Армијата на Република Македонија. 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 

        Бр. 07-316     Вршител на функцијата 
18 март 2004 година              Претседател  
           Скопје                        на Република Македонија, 
                                         д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

260. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/01), согласно член 1 
од Законот за помилување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/93), претседателот на Репуб-
лик  Македонија донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  
I 

Потполно се ослободи од извршување на неиздржа-
ниот дел од казната затвор осуденото лице: 

1. Никола Крсто Стоилов од с. Мокриево. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

усл вна осуда за време од 1 година на осудените лица: о 
1. Ѓорѓи Трајан Митаноски од Охрид, во траење од 

6 месеци; 
2. Зоран Ристо Николоски од Охрид, во траење од 6 

месеци; 
3. Весна Борис Здравковска од Скопје, во траење од 

3 месеци; 
4. Гоце Ристо Паскоски од Охрид, во траење од 2 

месеци; 
5. Ацо Јован Стефковски од Скопје, во траење од 3 

мес ци. е 
III 

Извршувањето на казната затвор им се замени со 
условна осуда за време од 3 години на осудените лица: 

1. Сашо Атанас Јовевски од Скопје, во траење од 6 
месеци; 

2. Неџат Арслан Шабовиќ од Идризово, во траење 
од 6 месеци; 

3. Мара Костадин Витанова од Струмица, во траење 
од 1 година.    

IV 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
 
1. Трајан Борис Котевски од Битола, во траење од 9 

месеци; 
2. Андоновски Љубомир Моне од с. Дулица, во тра-

ење од 1 година; 
3. Никола Димитрија Нешевски од с. Могила во 

траење од 1 година; 
4. Сашо Душан Мојсовски од Битола, во траење од 

2 месеци.  
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
        Бр. 07-310                       Вршител на функцијата 
18 март 2004 година                      Претседател 
           Скопје   на Република Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
261. 
Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за во-

достопанствата (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 85/03) и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
15.03.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ВО-
ДОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ 
ПРАВНИ ЛИЦА ШТО ВРШАТ ВОДОСТОПАНСКА  

ДЕЈНОСТ 
 
1. Со оваа одлука престанува со работа Јавното водо-

стопанско претпријатие �Тиквешко поле� � Кавадарци. 
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2. Со денот на влегување во сила на Законот за во-
достопанствата (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 85/03) престанале со работа следните водо-
стопански претпријатија и други правни лица што вр-
шат водостопанска дејност: 

1) Водостопанско претпријатие �Брегалница� � Ко-
чани; 

2) Работна организација за водостопанство �Осој-
ница� � Виница; 

3) Друштво со ограничена одговорност за водос-
набдување �Подсистем Овче Поле� и Водостопанска 
работна организација �Мавровица� � Свети Николе; 

4) АД ЗИК Црвена Звезда � Друштво со ограничена 
одговорност �Водостопанство� � Штип; 

5) Водостопанска работна организација �Водосто-
панство Неготинско Поле� � Неготино; 

6) Општествено претпријатие за стопанисување со 
води �Извори� � Гостивар; 

7) Водостопанско претпријатие �Полог� � Тетово. 
3. По објавувањето на оваа одлука во �Службен 

весник на Република Македонија� ќе отпочне постапка 
за ликвидација на субјектите од точка 1 и 2 на оваа од-
лука. 

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

 
 Бр. 23-901/1        Претседател на Владата 

15 март 2004 година               на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
262. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002 
и 24/2003) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.03.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА �НИ-
ОЛ ТРЕЈД� ДООЕЛ, УВОЗ-ИЗВОЗ С. ЖУРЧЕ ДЕМИР 
ХИСАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЗЛИ ДОЛ С. ВЕЛМЕВЦИ 

ДЕМИР ХИСАР 
 

1. На �НИ-ОЛ ТРЕЈД� ДООЕЛ, увоз-извоз с. Жур-
че, Демир Хисар се дава концесија за експлоатација на 
минералната суровина варовник на локалитетот Зли 
Дол с.Велмевци-Демир Хисар, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелава и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.577.858,00 7.503.673,00 
Т-2 4.578.070,00 7.503.538,00 
Т-3 4.578.238,00 7.503.828,00 
Т-4 4.578.015,00 7.503.955,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,10 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

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

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП �Ма-
кедонски шуми� треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено �НИ-ОЛ ТРЕЈД� ДООЕЛ, увоз-
извоз с. Журче, Демир Хисар, треба да изврши пошу-
мување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП 
�Македонски шуми�. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

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

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

 
Бр. 23-879/1                       Претседател на Владата      

8 март 2004 година         на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
263. 
Врз основа на член 48, став 2 од Законот за државна-

та статистика (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 54/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 15.03.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА СУБЈЕКТИТЕ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ 
СЕ ДИСТРИБУИРААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИ-
ЈАЛИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на субјектите на кои без 
надомест им се дистрибуираат публикациони материјали 
од Државниот завод за статистика (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 4/04) во Прилог 1 - Субјекти 
на кои без надомест им се дистрибуираат сите публи-
кациони материјали од Државниот завод за статистика 
во точката 1, по алинеја 24 (Директорот на Агенцијата 
за иселеништво) се додаваат две нови алинеи 25 и 26 
кои гласат: 

�- Директорот на Агенцијата за државни службеници 
- Секторот-Македонски информативен центар при 

Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање�. 
Алинеите 25-38 стануваат алинеи 27-40. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њет  во �Службен весник на Република Македонија�. о
  
   Бр. 23-871/1                     Претседател на Владата 

15 март 2004 година              на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
264. 
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) и член 54, став 4 
од Законот за локалната самоуправа (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 5/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15.03.2004 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ГРАДОНАЧАЛНИК 

ПО СИЛА НА ЗАКОН  
1. Се констатира престанок на мандатот на градона-

чалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, по 
сила на закон, поради неспојливост на функцијата гра-
доначалник на општина со вршењето на функцијата 
министер во Владата на Република Македонија, со де-
нот на изборот. 



Стр. 6 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 март 2004 
 

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

   Бр. 23-714/1                     Претседател на Владата 
15 март 2004 година              на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

265. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 март 2004 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ 

УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на директорот на Јавното претприја-

тие за аеродромски услуги �Македонија�-Скопје, се 
именува Перо Самоиловски, дипл. инженер по менаџ-
мент. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-923/1                        Претседател на Владата      

8 март 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
266. 
Врз основа на член 9-а од Законот за индустриската 

сопственост (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/02, 42/03 и 9/04), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 март 2004 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 
1. За директор на Државниот завод за индустриска 

сопственост се именува Џемаил Ељмази, дипл. еконо-
мист, виш соработник во Управата за јавни приходи-
Регионална дирекција-Тетово. 

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

 
Бр. 17-924/1                        Претседател на Владата      

8 март 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
267. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдува-

ње и наплата на јавните приходи (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 13/01, 61/02, 24/03 и 77/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8 март 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ  

1. За заменик на директорот на Управата за јавни 
приходи, орган во состав на Министерството за финан-
сии, се именува Фарук Омери, дипл. економист, виш 
соработник-аналитичар во Управата за јавни приходи-
Регионална дирекција-Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-929/1                        Претседател на Владата      

8 март 2004 година          на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

268. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за таксата за 

привремен престој (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 19/96, 26/02 и 51/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 15.03.2004 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОПШТА ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА И ИН-
ФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа програма се уредува намената на средства-

та за општа туристичка пропаганда и информативна 
дејност за 2004 година. 

 
Член 2 

Средствата за финансирање на општата туристичка 
пропаганда и информативна дејност за 2004 година се 
утврдуваат и обезбедуваат во износ од 10.000.000 (десет 
милиони денари) од Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 3 

Средствата од член 2 од оваа програма се користат 
за следните намени: 

 
1. Издавачка дејност - вкупно 3.065.000 ден. 
од тоа:  
- Изработка на фото туристичка брошу-
ра-информатор, наменета за вкупната 
туристичка понуда за дистрибуција на 
граничните премини 400.000 ден. 
- Мултимедијална презентација на Ре-
публика Македонија 1.000.000 ден. 
- Закуп и печатење на информативни 
постери за билборди 500.000 ден. 
- Репринт на општи туристички пропа-
гандни материјали чиј тираж е завршен 
во 2003 година туристичка (постери, 
папки, кеси и друг туристички рекла-
мен материјал) 500.000 ден. 
- Откуп на авторски права за изработка, 
превод и рецензија на пропагандни ма-
теријали, слајдови, лекторирање на тек-
стови и слично 300.000 ден. 
- Изработка и репринт на други матери-
јали наменети за туристичко информи-
рање на транзитните посетители (тури-
стичка карта и друго) 365.000 ден. 
2. Учество и презентација на туристич-
ки саеми и берзи: 
IFT Белград; Балканска туристичка берза-
Скопје; 
WTM-Лондон Vakantiebeurs-Утрехт 2.930.000 ден. 
3. Учество и презентација на други ту-
ристички манифестации и учество со 
туристичка пропаганда на меѓународни 
стопански, културни, спортски и други 
манифестации 300.000 ден. 
4. Членарина во Светската туристичка 
организација за 2004 година 1.635.000 ден. 
5. Посета на туроператори и туристич-
ки новинари 300.000 ден. 
6. Дистрибуција на општи туристички 
материјали во странство 300.000 ден. 
7. Други трошоци 60.000 ден. 
8. Доспеани плаќања по Програмата за 
2003 година по реализирани активно-
сти од втората половина на декември 
2003 година и почеток на јануари 2004 
година 1.410.000 ден. 
Вкупно општа туристичка пропаганда и 
информативна дејност за 2004 година 10.000.000 ден. 
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Член 4 Член 5 
Средствата од член 2 на оваа програма ги реализира 

Министерството за економија. 
Овој правилник влегува во сила осмиот дел од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. Реализацијата на уплатите за настапите од член 3, 

точка 2 од оваа програма, се врши најдоцна 30 дена 
пред почетокот на саемите и берзите, а за саемски на-
стапи во месец јануари, уплатата се врши во претход-
ната година. 

                       Министер за правда, 
    март 2004 година              Иџет Мемети, с.р. 

  Скопје 
 

Средствата од член 3 точка 5, се користат по прет-
ходно согледување и потреба за времетраењето на по-
сетата и бројот на новинарите, од страна на Мини-
стерството за економија. 

 
 
 
  
 Член 5 
 Средствата за активностите кои нема да бидат реали-

зирани од објективни причини, може да се користат во 
рам и на другите активности наведени во Програмата.  

 
к  

 Член 6  Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

  
       Бр. 23-931/1       Претседател на Владата  
15 март 2004 година               на Република Македонија,  
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________  269.  
Врз основа на член 95 став 4 од Законот за водосто-

панства (�Службен весник на РМ� бр. 85/2003), мини-
стерот за правда, донесе 

 
 
  
 П Р А В И Л Н И К 
 ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
 РЕГИСТАРОТ НА ВОДОСТОПАНСТВАТА   Член 1  Со овој правилник се пропишува образецот и начи-

нот на водење на регистарот на водостопанствата.     
Член 2  

Регистарот на водостопанствата се води според обра-
зец бр. 1 кој ги содржи следните рубрики: реден број; 
назив на водостопанството; седиште (улица, број и ме-
сто); вид на водостопанството според дејноста и подрач-
је на делување; кратка содржина на работите и активно-
стите; број и датум на решението за упис и забелешка. 

 
 
 
 
 
 

О бразецот број 1 е составен дел на овој правилник.  
 Член 3 
 Во образецот број 1 во рубриката �реден број� се за-

пишува редниот број на уписот; во рубриката �назив на 
водостопанството� се запишува целиот назив кој треба 
да го содржи зборот �Водостопанство� и ознака за гео-
графската локација на подрачјето на дејствување; во ру-
бриката �седиште� се запишува точниот назив на улица-
та, бројот и местото каде се наоѓа седиштето; во рубри-
ката �вид на водостопанството според дејноста и по-
драчје на делување� се запишува видот на водостопанс-
твото според дејноста за која е основано и подрачје на 
делување; во рубриката �кратка содржина на работите и 
активностите� се запишува кратка содржина на работите 
и активностите на водостопанството; во рубриката �број 
и датум на решението за упис� се запишува точниот број 
и датум на решението со кое е извршен уписот во реги-
старот и во рубриката �забелешка� се запишуваат про-
мените што се од значење за уписот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

270. 
Врз основа на член 17 став 4 од Законот за водни 

заедници (�Службен весник на РМ� бр. 51/2003), мини-
сте от за правда, донесе р 

П Р А В И Л Н И К  ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ  Член 4 
НА РЕГИСТАРОТ НА ВОДНИ ЗАЕДНИЦИ Регистарот на водостопанствата се води во укори-

чена книга со димензии 500 мм Х 400 мм на која на 
насловната страна во левиот горен агол пишува �Ре-
публика Македонија � Основен суд___________�, а во 
средината �Регистар на водостопанствата�. 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот и начи-
нот на водењето на регистарот на водните заедници.   

Член 2 Регистарот на водостопанствата може да се води и 
електронски. Регистарот на водни заедници се води на образец бр. 

1 кој ги содржи следните рубрики: реден број; назив на 
водната заедница, седиште (улица, број и место); вид на 
водната заедница според дејноста и подрачје на делува-
ње; кратка содржина на работите и активностите; број и 
датум на решението за упис и забелешка. 

Секоја страна од регистарот има број. 
Пред почетокот на водењето на регистарот на прва-

та страна во десниот долен агол се забележува вкупни-
от број на страници што ги содржи регистарот и се за-
верува со печат и со потпис на претседателот на Ос-
новниот суд. Образецот број 1 е составен дел на овој правилник. 
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271. Член 3 
Во образецот број 1 во рубриката �реден број� се 

запишува редниот број на уписот; во рубриката �назив 
на водната заедница� се запишува целиот назив кој 
треба да го содржи зборот �Водна заедница�; во рубри-
ката �седиште� се запишува точниот назив на улицата, 
бројот и местото каде се наоѓа седиштето; во рубрика-
та �вид на водната заедница според дејноста и подрачје 
на делување� се запишува видот на водната заедница 
според дејноста за која е основана и подрачјето на де-
лување; во рубриката �кратка содржина на работите и 
активностите� се запишува кратка содржина на работи-
те и активностите на водната заедница; во рубриката 
�број и датум на решението за упис� се запишува точ-
ниот број и датум на решението со кое е извршен 
уписот во регистарот и во рубриката �забелешка� се за-
пишуваат промените што се од значење за уписот. 

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 
ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, 
ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ 
ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕ-
СО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НА-
МЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИН-
ДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ 
ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ 
ПТИЧЈИ ГРИП) ОД КИНА, РЕПУБЛИКА КОРЕА, 
ВИЕТНАМ, ЈАПАН,  ТАЈВАН, ТАЈЛАНД, КАМБОЏА, 

  
Член 4 

Регистарот на водните заедници се води во укори-
чена книга со димензии 500 мм Х 400 мм на која на 
насловната страна во левиот горен агол пишува �Ре-
публика Македонија  - Основен суд__________�, а во 
средината �Регистар на водни заедници�. 

ХОНГ КОНГ, ЛАОС, ПАКИСТАН И ИНДОНЕЗИЈА  
1. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на Класичната чума кај живината (Авијар-
ната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот 
во Република Македонија и транзитот преку територи-
јата на Република Македонија на следните пратки: 

Регистарот на водните заедници може да се води и 
електронски. 
Секоја страна од регистарот има број. - живи птици; Пред почетокот на водењето на регистарот на првата 

страна во десниот долен агол се забележува вкупниот број 
на страници што ги содржи регистарот и се заверува со 
печат и со потпис на претседателот на Основниот суд. 

- еднодневни пилиња; 
- јајца за насад; 
- семе за вештачко осеменување од живина; 
- месо од живина; Основниот суд Скопје I- Скопје води Единствен ре-

гистар на водните заедници  Република Македонија. - производи од живина наменети за исхрана, земјо-
делска или индустриска употреба, кои потекнуваат од 
следните земји: Кина, Република Кореа, Виетнам, Ја-
пан, Тајван, Тајланд, Камбоџа, Хонг Конг, Лаос, Паки-
стан и Индонезија. 

 во 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-

сува на производи од месо кои се третирани на начин 
кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Кла-
сичната чума кај живината. 

                                                      Министер за правда, 
март 2004 година                                Иџет Мемети, с.р. 
Скопје 

 3. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што 
се пренесуваат преку границата на Република Македо-
нија, се одземаат и нештетно се отстрануваат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на 
увоз на пратки кои не се влезени во Република Македо-
нија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи 
кои важеле до влегувањето во сила на оваа наредба, ка-
ко и на увозот на пратките кои се веќе пратени од зем-
јата извозничка на денот на влегувањето во сила на 
оваа наредба, или кои се веќе на пат. 

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

 Бр. 11-2631/1 
12 март 2004 година        Министер, 

   Скопје             Славко Петров, с.р. 
___________ 

272. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво шумарство и водостопанство, донесува ,  

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕД-
НОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ 
ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, 
МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА 
НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ 
ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВА-
ЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА 
КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕН-
ЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД СОЕДИНЕТИТЕ  

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ  
1. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на Класичната чума кај живината (Авијар-
ната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот 
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во Република Македонија и транзитот преку територи-
јата на Република Македонија на следните пратки: 

- Габриела Коневска, шеф на Секретаријатот на 
Иницијативата за сузбивање на организираниот крими-
нал при Пактот за стабилност и - живи птици; 

- еднодневни пилиња; - Мерита Рамадан, заменик командир на ПС за 
КПДГ Аеродром - Скопје во Министерството за вна-
трешни работи. 

- јајца за насад; 
- семе за вештачко осеменување од живина; 
- месо од живина; 
- производи од живина наменети за исхрана, земјо-

делска или индустриска употреба кои потекнуваат од 
Соединетите Американски Држави. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен на Република Маке-
донија�. 2. Забраната од точка 1 на оваа наредба не се одне-

сува на месото и производите од месо од живина кои се 
заклани пред 27 јануари 2004 година. 

 
   Бр. 16.1-12079/1                                    Министер 
4 март 2004 година                         за внатрешни работи, 3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-

сува на производи од месо кои се третирани на начин 
кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Кла-
сичната чума кај живината. 

   Скопје                                         Хари Костов, с.р. 
___________ 

274. 
4. Условите утврдени со оваа наредба треба да би-

дат потврдени со меѓународното ветеринарно-здрав-
ствено уверение издадено од надлежната служба на 
земјата извозничка. 

Врз основа на член 5-a  став 2 точка 2) од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за избор на претседа-
тел на Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 11/2004) и член 20 став 5 од Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 42/2002), а во врска со 
член 21 став 1 од Законот, Државната изборна комиси-
ја, на седница одржана на 16 март 2004 година, донесе 

5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што 
се пренесуваат преку границата на Република Македо-
нија, се одземаат и нештетно се отстрануваат. 

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на 
увоз на пратки кои не се влезени во Република Македо-
нија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи 
кои важеле до влегувањето во сила на оваа наредба, ка-
ко и на увозот на пратките кои се веќе пратени од зем-
јата извозничка на денот на влегувањето во сила на 
оваа наредба, или кои се веќе на пат. 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТИН-
СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НАДЛЕЖНА ЗА 
ОПШТИНИТЕ ТЕТОВО, ЖЕЛИНО, ЈЕГУНОВЦЕ, 
ТЕАРЦЕ, ВРАТНИЦА, ЏЕПЧИШТЕ, ШИПКОВИЦА,  7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. КАМЕЊАНЕ, БОГОВИЊЕ И БРВЕНИЦА 
  
I. За претседател на Општинската изборна комисија 

надлежна за општините Тетово, Желино, Јегуновце, 
Теарце, Вратница, Џепчиште, Шипковица, Камењане, 
Боговиње и Брвеница се именува 

Бр. 11-2631/1                                      Министер, 
12 март 2004 година                        Славко Петров, с.р. 

     Скопје 
___________ 

273. 
Назиф Илијази - судија на Основниот суд - Тетово. Врз основа на член 22 став 6 од Законот за Полици-

ската академија (�Службен весник на РМ� бр. 40/2003), 
министерот за внатрешни работи, донесе 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВАТА НА ПОЛИЦИСКАТА АКАДЕМИЈА 

СКОПЈЕ 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
   Бр. 07-52/1                           Претседател 1. За надворешни членови на Управата на Полици-

ската академија - Скопје, се именуваат: 16 март 2004 година     на Државната изборна комисија, 
    Скопје                      Стево Пендаровски, с.р. - м-р Лазар Нанев, судија во Основниот суд - Кава-

дарци,  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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___________ 
 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Програмата за прошире-
на репродукција на шумите за 2004 година, објавена во 
�Службен весник на Република Македонија� бр. 10/04, 
направени се технички грешки поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА 
НА ШУМИТЕ ЗА 2004 ГОДИНА 

 
- Во дел III, точка 1 на местата каде што стои износот 

�40.000.000,00� треба да стои износот �39.200.000,00� и 
наместо �1.000 ха� треба да стои �980 ха�. 

 
- Во дел III, точка 4, став 2, алинеја 2, наместо изно-

сот �960.000.000,00� треба да стои износот �960.000,00�. 
 
Бр. 23-628/2                                 Од Владата на  

16 март 2004 година           Република Македонија 
   Скопје 

 
 

 
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
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