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 965. 

З А К О Н 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 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
  Член 1 У К А З Во Законот за пензиското и инвалидското осигуру-

вање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 
5/2001, 50/2001 и 85/2003) во членот 134 став 2 зборо-
вите: "лекарот што го лекува или на лекарска комиси-
ја" се заменуваат со зборовите: "надлежниот матичен 
лекар и од лекарска комисија на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија". 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 19 јули 2004 година. 
Ставот 3 се заменува со два нови става 3 и 4, кои 

гласат: 
 "Со барањето, односно предлогот за утврдување на 

инвалидност, односно неспособност за работа, подно-
сителот е должен да приложи медицинска, работна и 
друга документација потребна за утврдување на инва-
лидноста. 

     Бр. 07-3189/1   Претседател 
19 јули 2004 година                на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател На предлогот за утврдување на инвалидност, од-
носно неспособност за работа со наод и мислење за 
здравствената состојба и за работната способност на 
осигуреникот од надлежниот матичен лекар, соглас-

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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ност со свој наод, оцена и мислење дава лекарската 
комисија на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, врз основа на лекарски преглед на оси-
гуреникот". 
Ставот 4  станува   став 5. 
По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:   
"Со акт на Фондот се уредува задолжителниот ми-

нимум на обемот и содржината на медицинската доку-
ментација потребна за утврдување на инвалидноста". 

 
Член 2 

По членот 134 се додава нов член 134 -а, кој гласи: 
 

"Член 134-а 
Барањето, односно предлогот за утврдување на ин-

валидност, односно неспособност за работа со меди-
цинска, работна и друга документација, осигуреникот 
преку подрачната единица на Стручната служба на 
Фондот, ги доставува до Комисијата за утврдување на 
комплетност и уредност на документацијата, која се 
формира во рамките на Фондот. 
Комисијата од ставот 1 на овој член врши проверка 

на комплетноста и уредноста на доставената докумен-
тација, согласно со Одлуката за задолжителниот мини-
мум на обемот и содржината на медицинската доку-
ментација во постапката за остварување право врз ос-
нова на инвалидност и истата ја доставува до Комиси-
јата за оцена на работната способност. 

 Со акт на Фондот се уредува составот и начинот на 
работа на Комисијата." 

 
Член 3 

Членот 139 се менува и гласи: 
"За остварување на правата врз основа на загубена 

работна способност, преостаната работна способност, 
телесно оштетување и неспособност за работа врз ос-
нова на која се стекнува право на инвалидска, односно 
семејна пензија, фактичката состојба се утврдува врз 
основа на наод, оцена и мислење на Комисијата за оце-
на на работната способност. 
Комисијата од ставот 1 на овој член се формира во 

рамките на Фондот.  
Со акт на Фондот се уредува составот на Комисија-

та за оцена на работната способност, како и други пра-
шања во врска со работата на  Комисијата. 
Во наодот, оцената и мислењето врз основа на  кои 

е утврдена инвалидност, односно неспособност за ра-
бота врз основа на која се стекнува право на инвалид-
ска, односно семејна пензија, се утврдува и обврска за 
задолжителен контролен преглед, кој се врши во рок не 
пократок од една година, а најдоцна до две години од 
денот на утврдената инвалидност. 
Задолжителниот контролен преглед од ставот 4 на 

овој член го врши комисија за задолжителен контролен 
преглед составена од доктори специјалисти во орган, 
односно установа определена од министерот за труд и 
социјална политика. 
Задолжителниот контролен преглед од ставот 4 на 

овој член не можат да го вршат исти лица, кои прет-
ходно учествувале во постапката за утврдување на ин-
валидноста.  
До донесувањето на решение по извршениот задол-

жителен контролен преглед, на осигуреникот му се исп-
латува времена инвалидска, односно семејна пензија. 
Правото на инвалидска, односно семејна пензија 

престанува доколку корисникот не  се јави на задолжи-
телен контролен преглед во рокот утврден во ставот 4 
на овој член или со контролниот преглед, кај истиот, не 
е утврдена инвалидност, односно неспособност за ра-
бота. 
Во случаите определени во ставот 8 на овој член на 

корисникот со решение му се запира исплатата на вре-
мената инвалидска, односно семејна пензија и го губи 
својството пензионер." 

Член 4 
Членот 139-а се менува и гласи: 
"Наодот, оцената и мислењето на Комисијата за 

оцена на работната способност со кои е утврдена инва-
лидност, односно неспособност за работа, врз основа 
на кои се стекнува право на пензија, подлежи на прео-
цена-ревизија од Комисија за преоцена - ревизија на 
наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност, 
односно неспособност за работа, која ја образува мини-
стерот за труд и социјална политика, од истакнати ме-
дицински стручњаци. 
Комисијата за преоцена - ревизија на наод, оцена и 

мислење за утврдување на инвалидност, односно нес-
пособност за работа од ставот 1 на овој член, може да 
врши преоцена - ревизија и на наод, оцена и мислење 
со кои не е утврдена инвалидност, односно неспособ-
ност за работа, донесени од Комисијата за оцена на ра-
ботната способност, како и на наодите од Комисијата 
за задолжителен контролен преглед, по случаен избор. 
При вршењето на преоцената - ревизијата може да се 

изврши непосреден лекарски преглед на осигуреникот. 
Преоцената - ревизијата од ставот 1 на овој член се 

врши најдоцна во рок од 40 дена од денот на донесува-
њето на наодот, оцената и мислењето, пред донесува-
њето на решение за право на пензија. 
Комисиите од ставот 2 на овој член се должни да по-

стапат по забелешките дадени во постапката за преоцена 
- ревизија и да донесат нов наод, оцена и мислење. 
Со акт на министерот за труд и социјална политика 

се уредува организацијата, составот и начинот на работа 
на Комисијата за преоцена -ревизија на наод, оцена и 
мислење за утврдување на инвалидност, односно неспо-
собност за работа." 

Член 5 
Во членот 140 став 2 бројот "45" се заменува со 

бројот "60". 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Во решението со кое е утврдена инвалидност, од-

носно неспособност за работа, се утврдува и денот кога 
осигуреникот, односно корисникот на правото, треба 
да се јави на задолжителниот контролен преглед од 
членот 139 став 4 на овој закон." 
Ставот 3 станува став 4. 

 
Член 6 

Во членот 146 по ставот 2 се додаваат два нови ста-
ва 3 и 4, кои гласат: 

"Правото на инвалидска пензија врз основа на ре-
шение за утврдена инвалидност, се остварува најдоцна 
во рок од три месеца од правосилноста на решението. 
Доколку правото на инвалидска пензија не биде ос-

тварено во рокот определен во ставот 3 на овој член, 
осигуреникот се упатува на повторен комисиски прег-
лед, по службена должност." 
Ставот 3  се брише. 

 
Член 7 

Во членот 154 по ставот 1 се додаваат два нови ста-
ва 2 и 3, кои гласат: 

"Доколку корисник на инвалидска, односно семејна 
пензија не се јави на задолжителен контролен преглед, 
му се запира исплата на пензијата и го губи својството 
пензионер. 
Комисијата за задолжителен контролен преглед од 

членот 139 став 5 на овој закон на корисникот на инва-
лидска, односно семејна пензија му доставува известу-
вање во кое е наведено времето и местото кога и каде 
треба да се јави на контролниот преглед."  

 
Член 8 

Во членот 156 став 1 по зборовите: "врз основа на" 
се додаваат зборовите: "загубената, односно", а зборо-
вите: "потребата од помош и нега" се заменуваат со 
зборовите: "загубената работна способност". 
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Член 9 
Во членот 161 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Директорот на Фондот има заменик." 
 

Член 10 
Во членот 163 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи:  
"Статутот и другите општи акти од ставот 1 точка 1 

на овој член ги донесува Управниот одбор на Фондот, 
по претходно прибавено мислење од Министерството 
за труд и социјална политика."  

 
Член 11 

Во членот 164 ставот 1 се менува и гласи: 
"Директорот на Фондот и неговиот заменик ги име-

нува Управен одбор по пат на јавен конкурс." 
Во ставовите 2, 3, 4 и 5 по зборот: "Фондот" се до-

даваат зборовите: "односно заменик директор". 
Во ставот 5 по зборот "директор" точката се брише 

и се додаваат зборовите: "односно заменик директор". 
 

Член 12 
Во членот 172 по точката 6) се додава нова точка 7), 

која гласи: 
"7) дел од износот на платената акциза на минерал-

ни масла наведени во членот 28 став (1) точки 1), 2) и 
5) од Законот за акцизите;". 
Точката 7) станува точка 8). 
 

Член 13 
 По членот 191 се додаваат два нови члена 191-а и 

191-б, кои гласат: 
  

"Член 191-а 
Кога доктор специјалист кој учествува во постапка-

та за утврдување на инвалидност, односно неспособ-
ност за работа, во своето работење неосновано утврди 
постоење на инвалидност или не пријави невистинита, 
односно погрешна медицинска документација, тоа 
претставува повреда на обврските утврдени со закон и 
основа за престанок на работниот однос со отказ. 

 
Член 191-б 

  Лице кое издало погрешна или невистинита меди-
цинска документација, неосновано утврдило постоење на 
инвалидност или не пријавило инвалидност, или достави-
ло невистинита медицинска документација, ќе одговара 
за кривично дело и ќе биде казнето согласно со Кривич-
ниот законик."  

 
Член 14 

Правилникот за листата на професионални болести, 
Правилникот за организацијата, составот и начинот на ра-
бота на Комисијата за преоцена -ревизија на наод, оцена и 
мислење за утврдување на инвалидност, односно неспо-
собност за работа, Правилникот за телесни оштетувања, 
Деловникот за работа на Комисијата на Владата на Репуб-
лика Македонија за решавање во втор степен по предме-
тите од пензиското и инвалидското осигурување, Правил-
никот за организацијата, составот и начинот на работа на 
Комисијата за оцена на работната способност, Правилни-
кот за организацијата, составот и начинот на работа на ко-
мисијата за утврдување на комплетност и уредност на до-
кументација на Фондот, Одлуката за задолжителен мини-
мум на обемот и содржината на медицинската документа-
ција во постапката за остварување право врз основа на ин-
валидност и Статутот на Фондот, ќе се донесат, односно 
усогласат со овој закон најдоцна до три месеца од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 15 

Поднесените барања и започнатите постапки за 
утврдување на инвалидност и остварување на инвалид-
ска, односно семејна пензија до денот на влегувањето 

во сила на овој закон ќе се завршат според прописите 
кои важеле пред денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

 
Член 16 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I GJ I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor (�Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë� numër 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001 
dhe 85/2003) në nenin 134, paragrafi 2 fjalët: �mjeku që e 
shëron ose në komisionit mjekësor� zëvendësohen me 
fjalët: �mjeku kompetent amë dhe nga Komisioni mjekësor 
i Fondit për sigurim shëndetësor itë Maqedonisë�. 

Paragrafi 3 zëvendësohet me dy paragrafëe të rinjeja 3 
dhe 4 si vijojnë: 

�Me kërkesën, përkatësisht propozimin për verifikimin 
e invaliditetit përkatësisht paaftësisë për punë, parashtruesi 
është i detyruar të dorëzojë dokumentacion mjekësor të 
punës dhe dokumentacion tjetër të nevojshëm për 
verifikimin e invaliditetit. 

Për propozimin për verifikimin e invaliditetit, 
përkatësisht paaftësisë për punë me ekspertizë dhe mendim 
mjekësor për gjendjen shëndetësore dhe për aftësinë e 
punës së të siguruarit nga mjeku kompetent amë, pajtim me 
ekspertizën, vlerësimin dhe mendimin e vet e jep komisioni 
mjekësor i Fondit për sigurim shëndetësor të Maqedonisë, 
në bazë të kontrollit mjekësor të të siguruarit�. 

Paragrafi 4 bëhet paragraf 5. 
Pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6, si vijon:   
�Me aktin e Fondit rregullohet minimumi i 

obligueshëm i vëllimit dhe përmbajtja e dokumentacionit 
medicinal mjekësor i nevojshëme për verifikimin e 
invaliditetit�. 

 
Neni 2 

Pas nenit 134 shtohet nen i ri 134-a, si vijon: 
 

�Neni 134-a 
Kërkesën, përkatësisht propozimin për verifikimin e 

invaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë me 
dokumentacion mjekësor, të punës dhe dokumentacion 
tjetër, i siguruari përmes njësisë rajonale të Shërbimit 
kompetent të Fondit, ia dërgon në Komisionitn për 
verifikimin e tërësisë dhe rregullshmërisë  së 
dokumentacionit, i cili formohet në suazat e Fondit. 

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni bën kontrollin e 
tërësisë dhe rregullshmërisë së dokumenteve, në pajtim me 
Vendimin për minimumin e obligueshëm të vëllimit dhe 
përmbajtjes së dokumentacionit mjekësor në procedurën 
për realizimin e të drejtës në bazë të invaliditetit dhe të 
njeëjtën ia dërgon Komisionitn për vlerësimin e aftësisë së 
punës. 

Me aktin e Fondit rregullohet përbërja dhe mënyra e 
punës së Komisionit.� 

 
Neni 3 

Neni 139 ndryshon si vijon: 
�Për realizimin e të drejtave në bazë të aftësisë së 

humbur të punës, aftësisë së ngelur të punës, dëmtimit 
trupor dhe paaftësisë për punë, në bazë të tsë cilës 
përfitohet e drejta e penzsionit invalidor gjegjësisht 
përkatësisht pensionit familjare, gjendja faktike 
përcaktohet përcaktohetverifikohet në bazë të 
konstatimitekspertizës, vlerësimit dhe mendimit të 
Komisionit për vlerësimin e aftësisë së punës. 
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Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni formohet në 
suazat e Fondit.  

Me akt të Fondit rregullohet përbërja e Komisionit për 
vlerësimin e aftësisë së punës, si dhe çështje të tjera lidhur 
me punën e Komisionit. 

Në ekspertizёen, vlerësimin dhe mendimin në bazë të 
ttë cilit është verifikuar invaliditeti, përkatësisht paaftësia 
për punë në bazë të së cilës fitohet e drejta e penszionit 
invalidor, përkatësisht pensionit familjar, përcaktohet edhe 
obligimi për kontroll të obligueshëm, i cili bëhet në afat jo 
më të shkurtër se një vit, e më së voni deri në 2 vjet nga 
dita e verifikimit të invaliditetit. 

Kontrollin e obligueshëm mjekësor nga paragrafi 4 i 
këtij neni e bën Komisioni për kontroll të obligueshëm 
mjekësor të përbërë nga mjekë specialistë në organin, 
përkatësisht institucionin e përcaktuar nga ministri i Punës 
dhe Politikës Sociale. 

Kontrollin e obligueshëm mjekësor nga paragrafi 4 i 
këtij neni nuk mund ta bëjnë personat e njëjtë, të cilët 
paraprakisht kanë marrë pjesë në procedurën për 
verifikimin e invaliditetit.  

Deri në marrjen e vendimit pas kontrollit të 
obligueshëm të kryer, të siguruarit i paguhet pension i 
përkohshëm invalidor, përkatësisht familjar. 

E drejta e pensionit invalidor, përkatësisht pensionit 
familjar pushon nëse shfrytëzuesi nuk paraqitet në 
kontrollin e detyrueshëm mjekësor në afatin e përcaktuar 
në paragrafin 4 të këtij neni ose me kontrollin mjekësor, te 
personi në fjalë, nuk është verifikuar invaliditeti, 
përkatësisht paaftësia për punë. 

Në rastet e përcaktuara në paragrafin 8 të këtij neni, 
shfrytëzuesit, me vendim i ndërpritet pagesa e pensionit të 
përkohshëm invalidor, përkatësisht familjar dhe e humb 
cilësinë pensionist.� 

 
Neni 4 

Neni 139-a ndryshon si vijon: 
�Ekspertiza, vlerësimi dhe mendimi i Komisionit për 

vlerësimin e aftësisë së punës me të cilën është verifikuar 
invaliditeti, përkatësisht paaftësia për punë, në bazë të së 
cilës fitohet e drejta e pensionit, i nënshtrohet rivlerësimit � 
revizionit nga Komisioni për rivlerësim-revizion të 
ekspertizës, vlerësimit dhe mendimit për verifikimin e 
invaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë, të cilin e 
formon ministri i Punës dhe Politikës Sociale, nga ekspertë 
të dalluar mjekësorë. 

Komisioni për rivlerësim�revizion të ekspertizës, për 
vlerësim dhe mendim për verifikimin e invaliditetit, 
përkatësisht paaftësisë për punë nga paragrafi 1 i këtij neni, 
mund të bëjë rivlersim-revizion edhe të ekspertizës, 
vlerësimit dhe mendimit me të cilin nuk është verifikuar 
invaliditeti, përkatësisht paaftësia për punë, të miratuar nga 
Komisioni për vlerësim të aftësisë për punë, si dhe të 
ekspertizave të Komisionit për kontroll të obligueshëm, 
sipas zgjedhjes së rastësishme. 

Gjatë kryerjes së rivlerësimit � revizionit mund të bëhet 
kontrolli i drejtpërdrejtë mjekësor i të siguruarit. 

Rivlerësimi - revizioni nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet 
më së voni në afat prej 40 ditësh nga dita e miratimit të 
ekspertizës, vlerësimit dhe mendimit, para marrjes së 
vendimit për të drejtën e pensionit. 

Komisionet nga paragrafi 2 të këtij neni janë të 
obliguara të veprojnë sipas vërejtjeve të dhëna në 
procedurën për rivlerësim - revizionin dhe të miratojnë 
ekspertizë, vlerësim dhe mendim të ri. 

Me aktin e ministrit të Punës dhe Politikës Sociale 
rregullohet organizimi, përbërja dhe mënyra e punës së 
Komisionit për rivlerësim - revizion të ekspertizës, 
vlerësimit dhe mendimit për verifikimin e invaliditetit, 
përkatësisht paaftësisë për punë.� 

 
Neni 5 

Në nenin 140 paragrafi 2, numri �45� zëvendësohet me 
numrin �60�. 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
�Në vendimin me të cilin është verifikuar invaliditeti, 

përkatësisht paaftësia për punë, caktohet edhe dita kur i 
siguruari, përkatësisht shfrytëzuesi i së drejtës, duhet të 
paraqitet në kontrollin e obligueshëm mjekësor nga neni 
139 paragrafi 4 i këtij ligji.� 

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4. 
 

Neni 6 
Në nenin 146 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të 

rinj 3 dhe 4, si vijojnë: 
�E drejta e pensionit invalidor në bazë të vendimit për 

invaliditetin e verifikuar, realizohet më së voni në afat prej 
tre muajsh nga plotfuqishmëria e vendimit. 

Nëse e drejta e pensionit invalidor nuk relizohet në 
afatin e përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni, i siguruari 
udhëzohet në kontroll të sërishëm në komision, sipas 
detyrës zyrtare.� 

Paragrafi 3 fshihet. 
                

Neni 7 
Në nenin 154 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të 

rinj 2 dhe 3, si vijojnë: 
 �Nëse shfrytëzuesi i pensionit ivalidor, përkatësisht 

familjar nuk paraqitet në kontollin e obligueshëm 
mjekësor, i ndërpritet pagesa e pensionit dhe e humb 
cilësinë pensionist.  

Komisioni për kontroll të obliguar nga neni 139 
paragrafi 5 i këtij ligji, shfrytëzuesit të pensionit invalidor, 
përkatësisht familjar i dorëzon njoftim në të cilin theksohet 
koha dhe vendi, kur dhe ku duhet të paraqitet në kontroll.� 

 
Neni 8 

Në nenin 156 paragrafi 1 pas fjalëve: �në bazë të� 
shtohen fjalët: �e humbura, përkatësisht�, ndërsa fjalët: 
�nevoja për ndihmë dhe kurim� zëvendësohen me fjalët: 
�aftësia e humbur për punë�. 

 
Neni 9 

Në nenin 161 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
�Drejtori i Fondit ka zëvendës.� 
 

Neni 10 
Në nenin 163 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon:  
�Statutin dhe aktet tjera të përgjithshme nga paragrafi 1 

pika 1 e këtij neni i miraton  Këshilli drejtues i Fondit, pas 
marrjes paraprake të mendimit nga Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale.�  

 
Neni 11 

Në nenin 164 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
�Drejtorin e Fondit dhe zëvendësin e tij i emëron 

Këshilli drejtues përmes konkursit publik.� 
Në paragrafët 2, 3, 4 dhe 5 pas fjalës �Fondi� shtohen 

fjalët: �përkatësisht zëvendësdrejtori�. 
Në paragrafin 5 pas fjalës �drejtori� pika fshihet dhe 

shtohen fjalët: �përkatësisht zëvendësdrejtori�. 
 

Neni 12 
Në nenin 172 pas pikës 6) shtohet pikë e re 7), si vijon: 
�7) një pjesë e shumës së akcizës së paguar të yndyrave 

minerale të shënuara në nenin 28 paragrafi (1) pikat 1), 2) 
dhe 5) nga Ligji për akcizat;�. 

Pika 7) bëhet pikë 8). 
 

Neni 13 
Pas nenit 191 shtohen dy nene të reja 191-a dhe 191-b, 

si vijojnë: 
  

�Neni 191-a 
Kur mjeku specialist i cili merr pjesë në procedurën e 

verifikimit të invaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë, 
në punën e vet verifikon pa bazë ekzistimin e invaliditetit 
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ose nuk e lajmëron dokumentacionin e pavërtetë 
përkatësisht dokumentacionin mjekësor të gabuar, kjo 
paraqet cenim të obligimeve të përcaktuara me ligj dhe 
bazë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me pushim 
nga puna. 

 
Neni 191-b 

Personi i cili ka dhënë dokumentacion mjekësor të 
gabuar ose të pavërtetë, pa bazë ka verifikuar ekzistimin e 
invaliditetit ose nuk ka paraqitur invaliditet, ose ka 
paraqituar dokumentacion jo të vërtetë mjekësor, do të 
përgjigjet për vepër penale dhe do të  dënohet në pajtim me 
Kodin penal.� 

 
Neni 14 

Rregullorja për listën e sëmundjeve profesionale, 
Rregullorja për organizimin, përbërjen dhe mënyrën e 
punës së Komisionit për rivlerësim - revizion të ekspertizës 
mjekësore, vlerësimit dhe mendimit për verifikimin e 
ivaliditetit, përkatësisht paaftësisë për punë, Regullorja për 
dëmtimet trupore, Rregullororja  për punën e Komisionit të 
Qeverisë të Republikës së Maqedonisë për vendosje në 
shkallën e dytë për lëndët e sigurimit pensional e invalidor, 
Rregullorja për organizimin, përbërjen dhe mënyrën e 
punës së Komisionit për vlerësimin e aftësisë për punë, 
Rregullorja për organizimin, përbërjen dhe mënyrën e 
punës së Komisionit të Fondit për përcaktimin e tërësisë 
dhe rregullshmërisë së dokumentacionit,  Vendimi për 
minimumin e obligueshëm të vëllimit dhe përbërjes së 
dokumentacionit mjekësor në procedurën për realizimin e 
të drejtës në bazë të invaliditetit dhe Statutit të Fondit, do 
të miratohen, përkatësisht harmonizohen me këtë ligj më së 
voni deri tre muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 15 

Kërkesat e paraqitura dhe procedurat e filluara për 
verifikimin e invaliditetit dhe realizimin e pensionit 
invalidor, përkatësisht pensionit familjar deri në ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji do të kryhen sipas rregullave të 
cilat kanë vlerë para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 16 

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

___________ 
966. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана   

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/2001 
и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 јули 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО  
МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 

 
1. За учество во состав на Меѓународните сили за 

безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ - 6, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија - 
две пешадиски одделенија во состав од деветнаесет 
припадници на постојаниот состав на Армијата на Ре-
публика Македонија, во состав на германскиот контин-
гент на ИСАФ - 6, за период од шест месеци, сметано 
од август 2004 година, под лидерството на НАТО со 
силите на ИСАФ - 6. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и итна медицинска помош на учесниците 
во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, 
ги обезбедува Сојузна Република Германија, а остана-
тиот дел од трошоците ги обезбедува Република Ма-
кедонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во  
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

4. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Бр. 07-3245/1                              Претседател 

23 јули  2004 година           на Собранието на Република 
           Скопје                                      Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
967. 
Врз основа  на член 36, став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 2 и 
3 од Одлуката за образување на Координативно тело за 
реализирање на активностите кои што произлегуваат 
од Планот  за подготовки и активности во Република 
Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во 
Атина 2004 година (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/2003 и 57/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 19 јули 
2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНА-
ТИВНОТО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА АКТИВНО-
СТИТЕ КОИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛА-
НОТ ЗА ПОДГОТОВКИ И АКТИВНОСТИ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕ-
ТО НА ОЛИМПИЈАДАТА ВО АТИНА  2004 ГОДИНА 

 
1. Од должноста заменици на претседателот и чле-

нови на Координативното тело за реализирање на 
активностите кои што произлегуваат од Планот  за 
подготовки и активности во Република Македонија 
околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 го-
дина се разрешуваат: 
а) замениците на претседателот: 
- Оливера Цветановска, 
- Георги Трајчев. 
б) членовите: 
- Радивоја Јовановски, 
- Владимир Симеонов, 
- Скендер Османи, 
- Кирил Настески, 
- Ристо Танески, 
- м-р Анита Ангеловска - Бежоска, 
- Авзилатиф Џемаили, 
- Веле Митаноски, 
- Љубомир Михајловски, 
- Асип Усеини, 
- Владе Стојановски, 
- Трајче Димов. 
2. За заменици на претседателот и членови на Коор-

динативното тело за реализирање на активностите кои 
што произлегуваат од Планот  за подготовки и актив-
ности во Република Македонија околу одржувањето на 
Олимпијадата во Атина 2004 година се именуваат: 
а) за заменици на претседателот: 
- Оливера Цветановска, државен секретар во Мини-

стерството за економија, 
- Георги Трајчев, директор на Агенцијата за млади 

и спорт. 
б) за членови: 
- Саљи Рамадани, државен секретар во Министерс-

твото за внатрешни работи, 
- Владимир Симеонов, државен советник во Мини-

стерството за надворешни работи, 
- Зоран Црвенковски, државен секретар во Мини-

стерството за транспорт и врски, 
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- Кирил Настески, државен секретар во Мини-
стерството за животна средина и просторно планира-
ње, 

- Ристо Танески, советник во Министерството за 
култура, 

- Мехази Џемали, државен секретар во Министерс-
твото за финансии, 

- Ангелина Бачановиќ, државен секретар во Мини-
стерството за здравство, 

- Веле Митаноски, директор на Агенцијата за ин-
формации, 

- Љубомир Михајловски, директор на Царинската 
управа на Република Македонија, 

- Асип Усеини, директор на Фондот за магистрални 
и регионални патишта, 

- Владе Стојановски, директор на ЈП за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија, 

- Трајче Димов, заменик на директорот на ЈП за 
стопанисување со објекти за спорт во сопственост на 
Република Македонија, 

- претставник од Македонскиот олимписки коми-
тет. 

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

 
      Бр. 17-2205/3                     Претседател на Владата 
19 јули 2004 година              на Република Македонија, 

    Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

968. 
Врз основа  на член 10 став 4  и 5 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 
 
1. Радивоја Јовановски се разрешува од функцијата 

државен секретар во Министерството за внатрешни рабо-
ти, поради истек на мандатот. 

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

 
      Бр. 17-2806/1                     Претседател на Владата 
19 јули 2004 година              на Република Македонија, 

    Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

969. 
Врз основа  на член 10 став 4  и 5 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
1. Бари Шабани се разрешува од функцијата државен 

секретар во Министерството за правда, поради истек на 
мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-2807/1                     Претседател на Владата 
19 јули 2004 година              на Република Македонија, 

    Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

970. 
Врз основа  на член 10 став 4  и 5 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

НАДВОРЕШНИ РАБОТИ   
1. Игор Џундев се разрешува од функцијата државен 

секретар во Министерството за надворешни  работи, по-
ради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-2808/1                     Претседател на Владата 
19 јули 2004 година              на Република Македонија, 

    Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

971. 
Врз основа  на член 10 став 4  и 5 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

 
1. М-р Анита Ангеловска Бежоска, се разрешува од 

функцијата државен секретар во Министерството за фи-
нансии, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-2809/1                     Претседател на Владата 
19 јули 2004 година              на Република Македонија, 

    Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

972. 
Врз основа  на член 10 став 4  и 5 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА 

 
1. Оливера Цветановска се разрешува од функцијата 

државен секретар во Министерството за економија,  пора-
ди истек на мандатот. 
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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. 17-2810/1                     Претседател на Владата 
19 јули 2004 година              на Република Македонија, 

    Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

973. 
Врз основа  на член 10 став 4  и 5 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР  ВО МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  

1. М-р Санде Џамбазовски се разрешува од функција-
та државен секретар во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-2811/1                     Претседател на Владата 
19 јули 2004 година              на Република Македонија, 

    Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

974. 
Врз основа  на член 10 став 4  и 5 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО  

1. Авзилатиф Џемаили, се разрешува од функцијата 
државен секретар во Министерството за здравство, пора-
ди истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-2812/1                      Претседател на Владата 
19 јули 2004 година              на Република Македонија, 

    Скопје                                  Хари Костов, с.р. 
___________ 

975. 
Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, до-
несе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 

СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО 
 ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  

1. Д-р Зоран Поповски се разрешува од функцијата 
државен секретар во Министерството за образование и 
наука, поради истек на мандатот. 

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

 
Бр. 17-2813/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 
976. 
Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, до-
несе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

1. Д-р Ацо Јаневски се разрешува од функцијата др-
жавен секретар во Министерството за труд и социјална 
политика, поради истек на мандатот. 

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

 
Бр. 17-2814/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 
977. 
Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, до-
несе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 

СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО 
 ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  

 
1. Пламенчо Ѓеоргиевски се разрешува од функци-

јата државен секретар во Министерството за локална 
самоуправа, поради истек на мандатот. 

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

 
Бр. 17-2815/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 
978. 
Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, до-
несе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 

 
1. Горјан Тозија се разрешува од функцијата држа-

вен секретар во Министерството за култура, поради 
истек на мандатот. 
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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. 17-2816/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 
979. 
Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, до-
несе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 

СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО 
 ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
1. Скендер Османи се разрешува од функцијата др-

жавен секретар во Министерството за транспорт и вр-
ски, поради истек на мандатот. 

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

 
Бр. 17-2817/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 
980. 
Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, до-
несе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

1. Кирил Настески се разрешува од функцијата др-
жавен секретар во Министерството за животна средина 
и просторно планирање, поради истек на мандатот. 

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

 
Бр. 17-2818/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 
981. 
Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и 
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, до-
несе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

1. За државен секретар во Министерството за вна-
трешни работи се именува Саљи Рамадани, заменик на ге-
нералниот секретар на Владата на Република Македонија.  

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

 
Бр. 17-2819/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 
982. 
Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 
17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
1. За државен секретар во Министерството за прав-

да се именува Ленче Величковска, помошник на рако-
водителот на Секторот за правосудство во Министерс-
твото 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. 17-2820/1                        Претседател на Владата 

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

___________ 
983. 
Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 
17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ  

РАБОТИ 
 
1. За државен секретар во Министерството за над-

ворешни работи се именува Фатмир Џеладини, дипл. 
политиколог. 

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

 
Бр. 17-2821/1                        Претседател на Владата 

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

___________ 
984. 
Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 
17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за фи-

нансии се именува Мехази Џемали, дипл. економист, 
директор на Дирекцијата за слободни економски зони. 
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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. 17-2822/1                        Претседател на Владата 

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

___________ 
985. 
Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 
17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА  

1. За државен секретар во Министерството за еко-
номија се именува Оливера Цветановска, досегашен 
државен секретар во Министерството за економија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-2823/1                        Претседател на Владата 

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

___________ 
986. 
Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 
17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  
1. За државен секретар во Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство се именува м-р 
Санде Џамбазовски, досегашен државен секретар во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-2824/1                        Претседател на Владата 

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

___________ 
987. 
Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 
17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
1. За државен секретар во Министерството за здрав-

ство се именува Ангелина Бачановиќ, раководител на 
Сектор во Министерството за здравство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-2825/1                        Претседател на Владата 

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

___________ 
988. 
Врз основа на 10 став 4 и 5 од Законот за државните 

службеници (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 
17/2003, 40/2003, 85/2003 и 17/2004) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР  
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  

И НАУКА  
1. За државен секретар во Министерството за обра-

зование и наука се именува д-р Зоран Поповски, досе-
гашен државен секретар во Министерството за образо-
вание и наука. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-2826/1                        Претседател на Владата 

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

___________ 
989. 
Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 112/2000; 34/2001; 103/2001; 43/2002; 
98/2002; 17/2003; 40/2003; 85/2003 и 17/2004) и член 36, 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.59/2000 
и 12/2003), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  

ПОЛИТИКА  
1. За државен секретар во Министерството за труд 

и социјална политика се именува д-р Ацо Јаневски, до-
сегашен државен секретар во Министерството за труд 
и социјална политика. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр.17-2827/1                       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

__________ 
990. 
Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 112/2000; 34/2001; 103/2001; 43/2002; 
98/2002; 17/2003; 40/2003; 85/2003 и 17/2004) и член 36, 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.59/2000 
и 12/2003), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  

1. За државен секретар во Министерството за ло-
кална самоуправа се именува Пламенчо Ѓеоргиевски, 
досегашен државен секретар во Министерството за ло-
кална самоуправа. 



26 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 50 - Стр. 11 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр.17-2828/1                       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

__________ 
991. 
Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 112/2000; 34/2001; 103/2001; 43/2002; 
98/2002; 17/2003; 40/2003; 85/2003 и 17/2004) и член 36, 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.59/2000 
и 12/2003), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 

 
1. За државен секретар во Министерството за кул-

тура се именува Кастриот Абдили, дипл. економист и 
дипл. актер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр.17-2829/1                       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

__________ 
992. 
Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 112/2000; 34/2001; 103/2001; 43/2002; 
98/2002; 17/2003; 40/2003; 85/2003 и 17/2004) и член 36, 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.59/2000 
и 12/2003), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за транс-

порт и врски се именува Зоран Црвенковски, помош-
ник раководител на Секторот за сувоземен сообраќај во 
Министерството за транспорт и врски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр.17-2830/1                       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

__________ 
993. 
Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 112/2000; 34/2001; 103/2001; 43/2002; 
98/2002; 17/2003; 40/2003; 85/2003 и 17/2004) и член 36, 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.59/2000 
и 12/2003), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРО-

СТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

1. За државен секретар во Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање се именува Ки-
рил Настески, досегашен државен секретар во Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање. 

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

 
      Бр.17-2831/1                       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

__________ 
994. 
Врз основа на член 96, став 4 од Законот за заштита 

на децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.98/2000 и 17/2003) и член 36, став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА 
ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА �РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ 

- КОРЧАГИН� - СКОПЈЕ 
 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавната установа за деца - Детска градинка �Раде Јов-
чевски-Корчагин� - Скопје, се разрешуваат: 

- Сузана Гишева; 
- Зорица Минаркова; 
- Решат Негавци; 
- Елизабета Нинеска. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца - Детска градинка �Раде Јовчевски-Корча-
гин� - Скопје, се именуваат: 

- Јелена Вангелова, дипл.педагог; 
- Виолета Митева, дипл.професор по математика; 
- Ибуш Муртезани, наставник; 
- Василка Петковска, дипл.педагог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр.17-2832/2                       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

__________ 
995. 
Врз основа на член 96, став 4 од Законот за заштита 

на децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.98/2000 и 17/2003) и член 36, став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА 
ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА �КОЧО РАЦИН� - 

СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа за деца - Детска градинка �Кочо Ра-
цин� - Скопје, се разрешуваат: 

- Александар Маниќ; 
- Анита Јорданова; 
- Чедо Панов; 
- Лила Ушковска. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца - Детска градинка �Кочо Рацин� - Скопје, 
се именуваат: 

- Сузана Арсова, дипл.професор по одбрана и за-
штита; 

- Верица Костовска, дипл.педагог; 
- Наташа Самарска, одделенски наставник; 
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- Габриела Денковска Станковиќ, дипл.историчар 
на уметноста. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр.17-2833/2                       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година                на Република Македонија, 
           Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
996. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита 

на децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 98/2000 и 17/2003) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНО-
ВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА �РОСИЦА� - 

СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа за деца - Детска градинка �Росица� - 
Скопје се разрешуваат: 

- Фете Ибраими 
- Роберто Тошевски 
- Борче Христовски 
- Андон Чибишев 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца - Детска градинка �Росица� - Скопје се 
именуваат: 

- Илија Богески, дипл. социолог 
- Шефајет Даути, наставник 
- Маја Јанковска, дипл. професор по географија 
- Маја Ристевска, дипл. педагог 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-2834/2       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје             Хари Костов, с.р. 

___________ 
997. 
Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита 

на децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 98/2000 и 17/2003) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНО-
ВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА �ФЕМО  

КУЛАКОВ� - НЕГОТИНО  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа за деца - Детска градинка �Фемо Ку-
лаков� - Неготино се разрешуваат: 

- Ѓорѓи Ѓорчев 
- Мики Мирчев 
- Љупчо Соколов 
- Илија Ставров 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца - Детска градинка �Фемо Кулаков� - Него-
тино се именуваат: 

- Љубо Кузманов, дипл. машински инженер 
- Стојче Петров, дипл. економист 
- Небојша Стојановиќ, дипл. економист 
- Диме Цветков, доктор на стоматологија 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-2835/2       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје             Хари Костов, с.р. 

___________ 
998. 
Врз основа на член 7-а од Законот за внатрешни ра-

боти (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003 и 19/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕК-
ТОР НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 
 
1. Бранко Бојчевски се разрешува од функцијата ди-

ректор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав 
на Министерството за внатрешни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-2836/1       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје             Хари Костов, с.р. 

___________ 
999. 
Врз основа на член 7-а од Законот за внатрешни ра-

боти (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003 и 19/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА 
ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

 
1. За директор на Бирото за јавна безбедност, орган 

во состав на Министерството за внатрешни работи се 
именува Лазо Велковски, досегашен помошник на ди-
ректорот на Бирото за јавна безбедност. 

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

 
      Бр. 17-2837/1       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје             Хари Костов, с.р. 

___________ 
1000. 
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 Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД 

ЗА СТАТИСТИКА 
 
1. Мелаим Адеми се разрешува од функцијата заме-

ник на директорот на Државниот завод за статистика, 
поради заминување на друга функција. 
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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. 17-2838/1       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје             Хари Костов, с.р. 

___________ 
1001. 
Врз основа на член 8 од Законот за основање на 

Агенција за странски инвестиции на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 37/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 19 јули 
2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕ-
СТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

странски инвестиции на Република Македонија се име-
нуваат: 

- Венцислав Арсов, државен советник во Мини-
стерството за економија 

- д-р Сашо Арсов, доцент на Економскиот факултет 
- Скопје 

- Вера Зенделска, помошник раководител на Сектор 
во Министерството за финансии 

- Коста Кипровски, директор на Тобачна - Љубљана 
- Срѓан Крстиќ, директор на Мермерниот комбинат 

- Прилеп 
- Маја Тасева, од Агенцијата за поддршка на прет-

приемништвото на Република Македонија - Сектор за 
координација на проекти 

- Исак Шеху, директор на Кнауф Радика - АД - Де-
бар 

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

 
      Бр. 17-2840/1       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје             Хари Костов, с.р. 

___________ 
1002. 
Врз основа на член 7 од Законот за слободни еко-

номски зони (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 19 јули 2004 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕК-
ТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ  

ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ 
 
1. Џемали Мехази се разрешува од функцијата 

директор на Дирекцијата за слободни економски 
зони - Скопје, поради заминување на друга функ-
ција. 

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

 
      Бр. 17-2841/1       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје             Хари Костов, с.р. 

1003. 
Врз основа на член 7 од Законот за слободни еко-

номски зони (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ 
 
1. За директор на Дирекцијата за слободни економ-

ски зони - Скопје се именува Мелаим Адеми, дипл. 
економист. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-2842/1       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје             Хари Костов, с.р. 

___________ 
1004. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 19 став 
1 од Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 
67/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Саљи Рамадани се разрешува од функцијата за-

меник на генералниот секретар на Владата на Републи-
ка Македонија, поради заминување на друга функција. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
      Бр. 17-2843/1       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје             Хари Костов, с.р. 

___________ 
1005. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 19 став 
1 од Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 
67/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јули 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на генералниот секретар на Владата 

на Република Македонија се именува Таип Елези, адво-
кат од Гостивар. 

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

 
      Бр. 17-2844/1       Претседател на Владата 
19 јули 2004 година     на Република Македонија, 
          Скопје             Хари Костов, с.р. 
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1006. 
Врз основа на член 28 од Законот за домување 

(''Службен весник на Република Македонија'' бр.21/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.07.2004 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2004 ГОДИНА 
 
I 

 Со оваа програма се уредува изградбата  и одржу-
вањето на станбени згради и станови во сопственост на 
Република Македонија за 2004 година. 
 

II 
ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Проектирани цели на Програмата 

 
Глобална цел на Програмата:  
Интензивирање на стопанската активност на гло-

бално ниво со проектирани инвестициони активности 
на полето на градежништвото за период 2004-2005 год. 
Посебни цели на Програмата: 
- Довршување на почнатите Програми за изградба и 

одржување на станови сопственост на РМ во 2004-2005 
год. По принцип на соинвеститорство или по комерци-
јални услови на оние локации каде нема интерес за со-
инвеститорство. 

- Довршување на реализација на проектите кои 
ЈПССДП на РМ ги реализира во име на Република Ма-
кедонија - Проектот Ф/П 1340 - изградба на станови 
кои ќе се издаваат на лица со ниски примања. 

- Реализација на обврските на ЈПССДП согласно за-
конски прописи: - обезбедување станбени единици, об-
врска на претпријатието која произлегува од важечките 
законски прописи (станови за службени потреби, ста-
нови кои се доделуваат согласно Законот за денациона-
лизација и согласно Законот за посебни права на при-
падниците на безбедносните сили на РМ). 

- Организирање изградба на станбен и деловен про-
стор чиј инвеститор е Република Македонија, согласно 
Законот за стопанисување со станбениот и деловниот 
простор на РМ (�Сл. весник на РМ� бр. 2/94). 

- Изградба на станбени згради и станови за потре-
бите на припадниците на АРМ, согласно Законот за 
служба во АРМ, нејзино менаџирање и реализирање во 
координација со Министерството за одбрана, на основа 
на дополнителен договорен принцип. 
Во програмата се дадени физички и финансиски по-

казатели на објектите со станбен и деловен простор. 
За организирање и реализација на истата се задол-

жува Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија.  
Од вкупните финансиски средства за изградба и 

одржување на станбени згради и станови најмалку 25% 
се наменуваат за социјално загрозени лица - станбено 
необезбедени согласно Законот за социјална заштита. 
Локациите ќе ги обезбеди Министерството за 

транспорт и врски, а дел од локациите за оваа намена 
ќе бидат обезбедени со доделување на земјиштето на 
јавното претпријатие, кое според евиденцијата на Гео-
детска управа е во сопственост на РМ, а јавното прет-
пријатие има право на користење по основ на предход-
ни постапки за расчистување на истите локации. 
Сите  станови наменети за продажба ќе се продадат 

со следните поволни услови за купување на стан и тоа 
50% учество, а остатокот на одложено плаќање на 15 го-
дини со каматна стапка од 8,4% за 2004 година, а за на-
редниот период со променлива годишна каматна стапка 
и истата ќе се дефинира по принцип либор плус 6,5. 

Кредитирањето ќе се реализира во соработка и из-
вори на средства на деловните банки и прилагоди на 
нивната деловна политика за станбено кредитирање. 

 
I.  Изградбата на станбен и деловен простор  

во текот на 2004 година 
 
I. Физички показатели 
I.1. Довршување на објекти во градба во 2004 

год. од претходни годишни програми  
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 

деловен простор на Република Македонија на територи-
ја на Републиката во предходните години има започнато 
вкупно 27 објекти со 1.123 стана со вкупна површина од 
67.868,03 м2, деловен простор со површина од 3.095,77 
м2, гаражи со површина од 692,32 м2 и 749 подруми на-
менети за продажба со површина од 4.942,92 м2.  
Завршување и предавање во употреба на објекти се 

предвидува  во 2004 год. 
Објектите во градба кои ќе завршат со градба во 

2004 година од претходните годишни програми се даде-
ни во прилог бр. 1 кој е составен дел на оваа програма.  

 
I.1.1. Светски Бизнис Центар (WTC) - Скопје  
Светскиот Бизнис Центар се гради над ,,Секција 8" 

во Градски трговски центар - Скопје. Вкупната повр-
шина на објектот од ниво   -8,35 м. до ниво +38,25 м. 
изнесува 20.794,91 м2. 
Објектот е изведен во карабина и до крајот на 1999 

година е завршена фасадата.  
Објектот ке биде понуден за продажба на јавна ли-

цитација во текот на 2004 година. 
 
I.2. Објекти кои ќе завршат со градба во 2005 

година 
Со Програмата за изградба на станбен простор на 

територијата на РМ за 2004 година, започнати со град-
ба или со припрема од предходни програми, а кои ќе 
завршат со градба во 2005 год., се предвидени 15 објек-
ти со 622 стана со вкупна површина од 37.186,96 м2, 
деловен простор со површина од 2.072,12 м2, гаражи со 
површина од 1.841,63 м2 и 471 подрум со површина од 
2.788,64 м2.  
Завршувањето на овие објекти се очекува во текот 

на 2005 год., а физичките показатели се дадени во 
прилог бр. 2, односно финансиските показатели се да-
дени во прилог бр. 6  кои се составни делови на оваа 
програма. 

 
I. 3. Објекти кои започнале во припрема од пред-

ходни годишни програми 
Започнати со припрема од предходни програми 

предвидени се 20 објекти со 904 стана  со вкупна повр-
шина од 54.448,33 м2, деловен простор со површина од 
4.918,13 м2 , гаражи со површина од 5.410,00 м2 и 554 
подруми со површина од 3.573,51 м2.  
Физичките показатели на објектите кои започнале 

во припрема од предходни програми се дадени во при-
лог бр. 3, а финансиските показатели се дадени во при-
лог бр. 6 кои се составни делови на оваа програма. 

 
I.4. Довршување на Проект F/P 1340 на Советот на 

Европа - Фонд за социјален развој за изградба на ста-
нови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања 
Се предвидува довршување на 16 објекти со 624 

станови со површина од 39.217,99 м2 и 584 попдруми  
со површина од 3.675,94 м2 кои ќе бидат завршени во 
2004 година.  
Проектот F/P 1340 на Советот на Европа - Фонд за 

социјален развој за изградба на станови кои ќе се изда-
ваат на лица со ниски примања, го реализира Мини-
стерството за транспорт и врски преку Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија. 
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Прегледот на објекти што се довршуваат од Прое-
ктот F/P 1340 на Советот на Европа - Фонд за соција-
лен развој за изградба на станови кои ќе се издаваата 
на лица со ниски примања,  даден во прилог  бр. 4 кој е 
составен дел на оваа програма. 
Треба да се напомене дека објектите во Прилеп К-5  

лам Б и В, во Штип Б-17 Сењак-3,  во Гевгелија Блок А 
Ламела 1 и 2, во Струмица објект на ул. Ѓорѓи Василев 
бр.38, се изградени од средствата од овој заем и се пу-
штени во употреба, а исто така за оваа цел се откупени 
13 стана во Скопје. Освен овие објекти, од готовите ко-
мерцијални станови во Проектот Ф/П 1340 се предви-
дуваат, 10 стана во Крива Паланка, 10 стана во Делче-
во, 24 стана во Кочани во објект на ул. Роза Петрова бб 
и 29 стана во Ресен. Со тоа вкупниот број на станови 
по Проектот Ф/П 130 изнесува 856 стана. 

 
*    *    * 

Од вкупната станбена изградба на комерцијални ста-
нови, наменети за продажба, од досега завршените ста-
нови и станови во градба кои ќе завршат со градба во те-
кот на 2004 и 2005 година, Јавното претпријатие за сто-
панисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија на Комисијата за станбени и иселенички 
прашања при Владата на РМ има ставено на располага-
ње вкупно 268 стана со станбена површина од 17.107 51 
м2, од кои 191 стан заклучно со 2002 год. и дополнител-
но 77 стана во 2003 и 2004 година за спровњедување на 
Законот за денационализација и Законот за посебни пра-
ва на припадниците на безбедносните сили на РМ и чле-
нови на нивните семејства. За овие станови ЈПССДП ќе 
ја затвори комплетно финансиската конструкција од 
сопствени извори од реализираните приходи од Програ-
мата за изградба и одржување на станови сопственост на 
Република Македонија за 2004 год. 
Освен овие станови, од Комисијата за станбени и 

иселенички прашања при Владата на РМ за спровњеду-
вање на Законот за денационализација и Законот за по-
себни права на припадниците на безбедносните сили 
на РМ и членови на нивните семејства има барање до 
Јавното претпријатие за обезбедување на уште 141 
стан со површина од околу 8.662 м2. 
Од причини што ЈПССДП на РМ не располага со 

слободни станови во државна сопственост и не е пред-
видена нова станбена изградба во поедини градови во 
Македонија, за обезбедување на станови за потребите 
на Комисијата за станбени прашања дополнително ќе 
се изврши територијална размена на становите соглас-
но појавените потреби на Комисијата по принцип про-
дажба, замена или купување на готови комерцијални 
станови. 

*    *    * 
Таму каде што има поволни можности за реализа-

ција на урбанистичките планови за надградба и доград-
ба на веќе постоечките објекти, јавното претпријатие 
ќе се вклучи и во таква градба по основ на директна 
спогодба. 
Воедно ќе реализира изградба на станбени згради и 

станови за потребите на припадниците на АРМ, соглас-
но Законот за служба во АРМ по принцип на соинве-
ститорство по комерцијални услови. 
Одреден број на локации ќе бидат реализирани со 

соинвеститорство. 
Одреден износ од средствата остварени со Програ-

мата за изградба и одржување на станови сопственост 
на РМ за 2004 год. ќе бидат употребени за отстранува-
ње на недостатоците на терминалот за товарни возила 
�Блаце� и за финансирање на граничниот премин до 
негово конечно уредување. 

 
*    *    * 

Рекапитулар на предвидената станбена изградба  
која се очекува да се одвива во текот на 2004 - 2005 го-
дина претставуваат: 3.273 стана со вкупна површина од 

198.721,31 м2, деловен простор со површина од 
10.086,02 м2, гаражи со површина 57.943,95 м2 и 2.358 
подруми со површина од 14.981,01 м2. 
Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е 

даден во прилог бр. 5 кој е составен дел на оваа програма. 
 
II. Финансиски показатели со динамика на реа-

лизација на објектите и сретствата 
 
II.1. Финансиски показатели за довршување на об-

јектите во градба во 2004 год. од предходни програми  
 
Вкупно чинење на објектите во градба од поранеш-

ните програми , кои ќе завршат со градба во 2004 год. 
изнесува 36.553.901 ЕУР, во денарска противредност 
по среден курс на Народна Банка.  Досегашните вложу-
вања во овие објекти изнесува 23.695.625 ЕУР, а по-
требни средства за нивно целосно завршување изнесу-
ваат 12.858.276 ЕУР. Објектите се во фаза на градба и 
се очекува нивно квалитетно довршување и давење во 
употреба во 2004 година. 

  
II.1.1. Финансиски показатели за објект Светски 

бизнис центар - Скопје (Преглед бр.1) 
 

Досегашни вложувања 
 

                      Табела 1 

Вид на работа 
Вложувања во 
ЕВРА на ЈП 
ССДП на РМ 

Проценета вредност на секција 8 
на кота -5,90; -7,00 и -8,35, која што 
не треба да биде предмет на про-
дажба и останува во функција при 
екслпатација на објектот и со неа 
ќе стопанисува ЈПССДП на РМ 1.272.782 
Проценета вредност на секција 8 
над кота -3,50 4.647.980 
Проектна документација  

511.849 
Градежно-занатски работи  

3.295.740 
Исплатени средства за раскину-
вање на Договорот за сооинве-
ститорство со ЈУКАН 

1.689.525
1.633.872 

Вкупно досегашни вложувања: 13.051.748 
 

Потребни средства за ставање на објектот во употреба 
 
Потребните средства за довршување на објектот 

(без опрема и ентериер) според тендерската доку-
ментација изготвена од страна на Јавното претприја-
тие во 1999 година се во висина од 9.398.031 ЕВРА а 
структурата на потребните средства е како што сле-
дува: 

  
Табела 2 

Вид на работа Износ во ЕВРА 
Градежно занатски работи, водо-
вод и канализација 2.795.514 
Машински инсталации 

3.425.656 
Електро инсталации 

3.176.861 
Вкупно средства за довршување 
на објектот: 9.398.031 

 
Се вкупно чинење на објектот 
(табела 1+табела2) 22.449.779 
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Вкупната вредност на објектот утврдена врз основа 
на исплатените средства за извршени работи и тендер-
ската документација за предвидените, а сеуште неизвр-
шени позиции (без ентериер и опрема) по проектот из-
несува 22.449.779,00 ЕУР. 
Во прва фаза ќе биде објавена јавна лицитација за 

продажба на објектот во целина во постојна состојба 
(затворена карабина). Условите и термините на јавната 
лицитација ќе бидат дополнително утврдени со посеб-
на oдлука на Владата на РМ. Во случај на неуспешна 
лицитација, односно ако се постигне пониска цена од 
досегашните вложувања во објектот, последователно 
би се пристапило кон втора фаза на реализација, однос-
но парцијална продажба на посебни независни целини 
со претходно доопремување за да биде објектот во 
функција  (дополнителни вложувања, но не повеќе од 5 
милиони евра). Изворите на средства во тој случај ќе се 
реализираат во целост од продажбата на независните 
целини во фаза на градба. 

 
II.2. Финансиски показатели за објекти кои ќе 

завршат со градба во текот на 2005 година 
Вкупното чинење на објектите кои ќе завршат со 

градба во текот на 2005 год. изнесува 19.831.970 ЕУР. 
Досега Јавното претпријатие има вложено средства во 
висина од 2.130.938 ЕУР. За нивно целосно завршува-
ње потребни се средства во висина од 17.713.862 ЕУР. 
Бидејки објектите ќе се градат во период 2004-2005 го-
дина, во текот на 2004 година се очекува да се вложат 
средства во износ од 7.429.463 ЕУР.  

 
II.3. Финансиски показатели за објекти кои започ-

нале во припрема од предходни годишни програми 
Вкупното чинење на објектите кои започнале во 

припрема од предходни програми изнесува 37.793.358 
ЕУР. Бидејки објектите ќе се градат во период 2004-
2006 година, во текот на 2004 година се очекува да се 
вложат средства во износ од 7.012.532 ЕУР.  
Голем дел од овие локации ќе бидат понудени за 

соинвеститорство. 
 
II.4. Финасиски показатели за реализација на 

Проектот Ф/П 1340 на Советот на Европа - Фонд за 
социјален развој за изградба на станови кои ќе се 
издаваат на  лица со ниски примања 
Вкупно чинење на објектите предвидени за довр-

шување изнесува 22.366.640 ЕУР плус ДДВ. 
Досегашни вложувања за овие објекти изнесуваат 

10.982.938 ЕУР плус ДДВ и плус интеркаларна камата, 
така што вкупно потребни сретства за довршување на 
објектите изнесуваат 11.383.702 ЕУР плус ДДВ.  
Освен тоа jавното претпријатие ги има исплатено и 

следните финансиски обврски: 
-1,0 милиони евра  исплатени за ДДВ во текот на 

досегашната изградба и приближно 4 милиони евра до 
завршување на проектот. 

- 673 илјади евра платена за интеркаларна камата до 
сега. 
Согласно Законот за задолжување на Република 

Македонија кај Банката за развој при Советот на Евро-
па по Договорот за заем по ,,Проект за изградба на ста-
нови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања" 
(Сл. Весник на РМ бр. 41/2000) 30.000.000 ДЕМ однос-
но околу 15.000.000 ЕУР се финансираат во вид на за-
ем од Банката за развој при Советот на Европа. Досеге 
се добиени две транши од заемот во висина од 
8.800.000 ЕУР.  
Проектот Ф/П 1340 ќе биде завршен од сопствени 

извори на средства, обезбедени од Програмата за из-
градба и одржување на станови сопственост на Репуб-
лика Македонија за 2004 година. 
Начинот на плаќање и финансирање на ДДВ ќе би-

де регулирано согласно постоечките законски прописи, 
а во координација со Министерството за финансии. 

Текот на финансирањето на Проектот Ф/П 1340 ќе 
се реализира согласно Заклучокот од петтата седница 
на Владата на Република Македонија донесен на ден 
21.06.2004 година. 

*    *    * 
Вкупната пазарна вредност на 268 стана кои се ста-

вени на располагање на Комисијата за станбени и исе-
ленички прашања при Владата на РМ за спроведување 
на Законот за денационализација и Законот за посебни 
права на припадниците на безбедносните сили на РМ и 
членови на нивните семејства изнесува 9.933.242 ЕУР., 
односно вредноста на 191 стан ставени на располагање 
на Комисијата за станбени и иселенички прашања при 
Владата на РМ заклучно со 2002 година изнесува 
7.315.426 ЕУР, а за останатите 77 стана кои се ставени 
на располагање на Комисијата за станбени и иселенич-
ки прашања при Владата на РМ во текот на 2003 и 2004 
година, вредноста изнесува 2.617.516 ЕУР. 
Потребните финансиски средства за изградба на 

овие станови ќе бидат обезбедени од сопствени фи-
нансиски извори со реализација на Програмата за из-
градба и одржување на станови сопственост на Ре-
публика Македонија за 2004 година, како и од средс-
твата остварени од продажба на становите во оп-
штествена сопственост, согласно Заклучокот на Вла-
дата на РМ број 23-404/1 од 01.03.2004 година од 
одржаната Седумдесет и трета седница одржана на 
ден 01.03.2004 година. 
Вредноста на останатите 141 стан кои што би треба-

ло Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор да ги обезбеди во наредниот период за 
потребите на Комисијата за станбени и иселенички пра-
шања при Владата на РМ за спроведување на Законот за 
денационализација и Законот за посебни права на при-
падниците на безбедносните сили на РМ и членови на 
нивните семејства изнесува околу 4.793.663 ЕУР . 
Потребните финансиски средства за изградба на 

овие станови ќе бидат обезбедени од сопствени финан-
сиски извори со реализација на програматите за из-
градба и одржување на станови сопственост на Репуб-
лика Македонија за 2005 и 2006 годинаина како и од 
средствата остварени од продажба на становите во оп-
штествена сопственост, согласно Заклучокот на Влада-
та на РМ број 23-404/1 од 01.03.2004 год. од одржаната 
Седумдесет и трета седница одржана на ден 01.03.2004 
година. 

*    *    * 
Рекапитуларот на финансиски средства е даден во 

прилог бр. 6 кој е составен дел на оваа програма. Вкуп-
ните вложувања во текот на 2004 год. ќе бидат во износ 
од 38.683.972 ЕУР. 

 
III. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР НА ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2004-та ГОДИНА 
 
За реализација на програмата во 2004 година вкуп-

но потребни средста се во висина од 38.683.972 ЕУР. 
Финансиските средства ќе се обезбедат од следните 

извори на финансирање: 
III. 1. Приходи од ануитети за 2004 год. на прода-

дени станови,деловен простор, гаражи и подруми на 
одложено плаќање 
Ануитети од продадени станови, деловни просто-

рии, гаражи и подруми од предходни програми во из-
нос од 148.977.985,00 денари односно 2.442.262 ЕУР. 
Од ануитети кои ќе доспеат во текот на 2004 година 

за станови, деловен простор, гаражи и подруми во обје-
кти кои ќе се завршат со градба во текот на 2004 
година во износ од 58.372.404,00 денари, односно 
965.925 ЕУР. 
Од вкупно собраните средства 85% се наменуваат 

за станбена изградба. 
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Претходни програми. . . . . . . . . . . . . 
2.442.262 ЕУР х 85% =  2.075.923 ЕУР 
Објекти кои ќе завршат во 2004 г. . 
956.925 ЕУР х 85% = 813.386 ЕУР 
Вкупно III.1.  2.889.309 ЕУР 

 
III 2. Приходи од закупнина на станбен и дело-

вен простор за 2004 година за проширување на ма-
теријалната основа 
Фактурирана станарина за 2004 година 76.541.905,00 

денари. 
Очекувана наплатена станарина за 2004 год. 

33.678.438,00 ден. односно (552.105 ЕУР). 
Согласно Одлуката на Управниот Одбор на 

ЈПССДП на РМ за распределба на станарината, за нова 
станбена изградба се наменуваат 25% од собраните 
средства. 
Фактурирана закупнина за 2004 год. 226.467.774,00  

денари односно (3.712.586  ЕУР). 
Очекувана наплатена закупнина за 2004 год. 

169.850.830,00 ден. односно (2.784.439 ЕУР). 
Согласно одлуката на Управниот Одбор на ЈПССДП 

на РМ за распределба на закупнината, за нова станбена 
изградба се наменуваат 15% од собраните средства. 

 
Станарина  552.105 ЕУР х 25% . . . . . .  138.026 ЕУР 
Закупнина  2.784.439 ЕУР х 15% . . . . .  417.665 ЕУР 
                                            Вкупно III.2.  555.691 ЕУР 

 
III.3. Преостанати транши од Заемот од Банката 

за развој при Советот на Европа 
Согласно Законот за задолжување на Република 

Македонија кај Банката за развој при Советот на Евро-
па по Договорот за заем по �Проект за изградба на ста-
нови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања" 
(�Сл. Весник на РМ� бр. 41/2000) 30.000.000 ДЕМ од-
носно околу 15.000.000 ЕУР се финансираат во вид на 
заем од Банката за развој при Советот на Европа. Досе-
га се искористени две транши во висина од 8.800.000 
ЕУР. Останува да се искористат со наредните транши 
уште 6.200.000 ЕУР. 

 
Заем од Банката за Развој при  
Советот на Европа............................... 6.200.000 ЕУР 
                                          Вкупно II.3.  6.200.000 ЕУР 

 
III. 4. Од аванси дадени на градежна оператива  
Вкупните аванси дадени на градежната оператива 

во минатите................................................2.091.369  ЕУР 
за кои градежната оператива има обврска 
за довршување на објектите (одработување на  
однапред примените сретства во 2004 год.)  
Побарувања за извршени административно технички 
услуги во уредување на град. земјиште во  
износ од .................................................. 431.640 ЕУР 
 

ВКУПНО III.4. 2.523.009 ЕУР 
 
III.5. Од продажба на непродадени станови, дело-

вен простор, гаражи и подруми од предходни го-
дишни програми (залиха) 
Очекуван прилив од непродадени  
станови ..................................................1.332.457 ЕУР 
За градба се наменуваат 85% од собраните  
средства1.332.457 х 85%......................1.132.589 ЕУР 
Очекуван прилив од продадени станови  
за доплата до 50% 2.489.460 ЕУР 
2.489.460 х 85%.....................................2.486.460 ЕУР 
Вкупна пазарна вредност на непродаден деловен 

простор.........................................................1.782.737 ЕУР 
50% учество при продажба.................... 891.368 ЕУР 
За градба се наменуваат 85% од собраните средства 

891.368 х 85% ................................... 721.327 ЕУР 
Вкупно III.5.  4.376.712 ЕУР 

 
III.6. Од продажба на непродадени станови, дело-

вен простор, гаражи и подруми од предходни про-
грами (залиха) 
Вкупна пазарна вредност            4.761.565 ЕУР 
Со 50% продажба             2.380.783 ЕУР 
50% учество при продажба           1.190.392 ЕУР 
За градба се наменуваат 85% од собраните средства 
 

1.190.392 х 85% ................................ 1.011.833 ЕУР 
Вкупно III.6.  1.011.833 ЕУР 

 
III.7. Реално очекување на наплата на утужени 

предмети од Македонска банка во износ од 
50.000.000,00 денари, односно                       819.672 ЕУР 
Вкупно III.7.  819.672 ЕУР 

 
III. 8. Од поволни банкарски кредити во износ од    

            6.557.377 ЕУР 
Вкупно III.8 6.557.377 ЕУР 

 
III. 9. Од продажба на станови кои се со решение од 

комисија за станбени и иселенички прашања при Вла-
да на РМ  со вкупна пазарна вредност од 1.546.107 

50% учество при продажба 1.546.107 х 50%=  
773 054 ЕУР 

Вкупно III.9 773.054 ЕУР 
 
III. 10. Од продажба на станови за кои се покре-

нати постапки за иселување на бесправно вселени 
лица со вкупна пазарна вредност од 1.561.842 

50% учество при продажба 1.561.842 х 50%=  
 780.921 ЕУР 

Вкупно III.10 780.921 ЕУР 
 

Извори на финансирање (ЕУР) 
III.1 2.889.309 
III.2 555.691 
III.3 6.200.000 
III.4 2.523.009 
III.5 4376.712 
III.6 1.011.833 
III.7 819.672 
III.8 6557.377 
III.9 773.054 
III.10 780.910 
ВКУПНО 26.487.578 

 
Потребни средства за реализација 
на Програмата за изградба за 2004 
година 38.683.972 ЕУР
Очекувани приходи од извори на 
финансирање за реализација на 
Програмата за изградба за 2004го-
дина од III.1 до III.8 26.487.578 ЕУР
Останати потребни средства 12.196.394 ЕУР

 
Останатите потребни средства за реализација на 

Програмата за изградба за 2004 година во висина од  
12.196.394 ЕУР ќе се обезбедат од продажба на стано-
ви во објекти кои ќе отпочнат со градба во текот на 
2004 год, како и од средствата остварени од продажба 
на становите во општествена сопственост, согласно 
Заклучокот на Владата на РМ бр. 23-404/1 од 
01.03.2004 год. од одржаната седумдесет и трета седни-
ца одржана на ден 01.03.2004 год. 

- За објектот Светски Бизнис Центар ќе биде обја-
вена јавна лицитација за продажба, со цел постигну-
вање најоптимална цена за покривање на досегашните 
финансиски вложувања во објектот. Условите на ли-
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цитацијата како и почетната цена дополнително ќе 
бидат определени од срана на Владата на Република 
Македонија. 

  
IV 

ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Министерството за транспорт и врски со програма-

та ги насочува основите за обезбедување средства за 
одржување на станбените згради и станови во сопстве-
ност на Република Македонија со намера истите ги 
пласира во одржувањето на станбените загради и ста-
нови во сопственсот на Република Македонија. 
Имено, се работи за одржување на станбениот фонд  

во сопственост на Република Македонија кој согласно 
Законот за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија е доделен на стопанису-
вање на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија . 
За одбележување е тоа што со Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост (�Сл. весник 
на СРМ� бр.36/90 и �Сл .весник на РМ� бр.62/92) е 
овозможено носителите на станарско право становите 
да ги откупуваат, со што и отпочна сопственичката 
трансформација во оваа област. 
Програмата особено содржи: 
- Оцена на состојбата во врска со одржувањето на 

станбените згради и станови; 
- Финансиски средства за одржување на станбените 

згради и становите; 
- Мерки за обезбедување подобри услови за дому-

вање во постојните станбени згради и станови; 
- Определување елементи за утврдување  висината 

на закупнината и продажната цена на  становите; 
- Други работи во врска со станбените згради и ста-

новите во сопственост на Република Македонија. 
Средствата за инвестиционо одржување се обезбе-

дуват од делот на наплатена закупнина која е утврдена 
со посебна одлука. 
Со исклучок на закупнината, во оваа програма не се 

опфатени можните додатни извори на средства, како 
што е тоа речено со Законот, заради фактот што во Бу-
џетот за 2004-та година, таква ставка не е предвидена. 
Сите додатни извори на средства кои ќе бидат намене-
ти за одржување на станбените згради и станови како 
што се донации, фондации и слично ќе бидат вклучени 
во програмата во текот на годината. 
За реализација на оваа програма ќе се грижи јавно-

то претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија.  

 
I. Оцена за состојбите  
Оцената за состојбите во врска со одржувањето на 

станбените згради и станови опфатени во оваа програ-
ма се прикажува преку: физичките показатели  наведе-
ни во прегледите на становите по "квалитет на градба-
та и "статусот на користењето" . 

1. Физички показатели за станбените згради и 
станови 
Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на 

одржување искажан преку физички показатели врз ос-
нова на пописот за 2003 год. според квалитетот на 
градба, структурата на станови и статусот на користе-
ње се прикажува како што следи: 

 
1.1. Бројот на станови според квалитетот на градба 
Вкупниот број  на станови во сопственост на Репуб-

лика Македонија искажан врз основа на пописот за 
2003 год. изнесува 5.454, од кој број разврстен според 
квалитетот на градба се: 

 - станови изградени од тврда градба изнесува 4.151 
стана, монтажна градба изнесува 375 стана, а становите 
во субстандардна состојба изнесуваат 928 стана. 

-  бројот на еднособни станови е најголем и изнесу-
ва  2.515 стана, бројот на двособните станови изнесува 
2.217 , бројот на трособни станови изнесува 577, доде-
ка бројот на четирисобни станови е 145 стана. 

 
1.2. Површина на станови  
Вкупната површина на становите во сопственост на 

РМ искажано врз основа на пописот за 2003 изнесува 
264.388,32 м2. 
Според површината на становите, може да се кон-

статира дека најголем број на станови има во Скопје 
2.306 со површина од 110.047,03 м2, што претставува 
41,62% од вкупната површина. Веднаш по Скопје е 
Штип со 548  стана и површина од 24.408,00 м2. 

 
1.3. Бројот на станови според статусот на користење 
Бројот на становите искажан во Пописот за 2003 

год. според статусот на користењето од страна на ко-
рисниците на становите со статус на станарско право 
изнесуваат 3.410 стана. 
За разлика од останатиот број на станови за кои не 

е решен статусот на корисниците, овој број на корис-
ници во пракса не предизвикува посебни проблеми,  за-
тоа што е решен нивниот статус во однос на користе-
њето и истите можат да ги откупат согласно Законот. 
Меѓутоа, за останатите видови на корисници, статусот 
на користењето на становите е проблематичен  се до 
конечното  негово решавање. 
Рекапитуларниот приказ на корисниците со  нере-

шен статус на користењето е следниот: 
 

-корисници на станови со времени решенија     417 
-корисници на станови без никаква докумен-
тација          

  
551 

-корисници на станови диво вселени  588 
-корисници на станови со друг вид на кори-
стење 502 
ВКУПНО: 2.058 

 
Корисници на станови со времени решенија: 
Во оваа категорија на корисници на станови со вре-

мени решенија во најголем број случаеви се станови 
ангажирани за реализација Програмите за уредување 
на градежно земјиште на Општините. 
Корисници без документација: 
Во оваа категорија се застапени оние семејства кои 

сместувањето не можат да го докажат со валидни доку-
менти, како и оние кои со текот на времето документи-
те ги изгубиле или гласат на починати корисници, а 
наследниците своето право не го оствариле преку соод-
ветна постапка. 
Друг вид на корисници: 
Во категорија друг вид на корисници спаѓаат стано-

вите во сопственост на поранешните ЈУ Републики , ка-
ко и станови издадени по основ на закуп согласно на За-
конот за домување, станови на хаусмајстори и слично. 
Треба да се има во предвид дека ситуацијата за не-

решен статус на корисниците на становите во сопстве-
ност на Република Македонија не е предизвикана во  
поново време, туку таа  датира од пред  донесувањето 
на Законот за станбени односи. 

 
II. Извори на средства 
 
Основен извор за финансирањето на активностите 

околу одржувањето на станбените згради и станови 
претставува закупнината како цена на услугите за ко-
ристење на становите наменет за одржување. 
Висината на средствата од закупнината со кои се 

реализира  во оваа програма, се обезбедува со посебна 
одлука. 
Поаѓајќи од ваквите основи, апсолутните износи на 

финансиските средства кои ќе бидат ангажирани во 
2004-та година за одржување на станбените згради и 
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станови на ниво на Република Македонија и по По-
драчни единици, преку искажувањето на делот наменет 
за одржување на становите чии корисници се социјал-
но загрозени лица се прикажува во  вкупните средства 
за одржување на станбените згради и станови на ниво 
на Република Македонија, што ќе бидат ангажирани 
изнесуваат 19.135.476,25 денари од кои 3.827.095,25 
денари ќе бидат наменети за одржување на станбените 
згради и станови чии корисници се станари со статус 
на социјално загрозени лица, а останатиот дел од 
15.308.381,00денари ќе биде наменет за интервенции 
во останатите станбени згради и станови. 
Напоменуваме дека во посебните програми, односно 

листи за оперативно дејствување во одржувањето на 
станбените згради и станови, што ќе бидат изготвени од 
страна на Подрачните единици, меѓу другото, ќе бидат 
наведени податоци за адресата на станот, односно згра-
дата, видот на интервенцијата (поправка, замена или ре-
конструкција) како и вредноста на интервенцијата.  
Распределбата на средствата наменети во одржува-

њето на станбените згради и станови по подрачните 
единици е направена согласно планираниот број на 
становите и планираната фактурирана закупнина за 
2004-та година што е и основна рамка за вложувањата 
и интервенциите од страна на Подрачните единици. 
Врз основа на вака утврдените средства во апсолут-

ни износи се задолжува Јавното претпријатие да ги ре-
ализира оперативните програми во зависност од ли-
квидните средства по однос на наплатената закупнина 
од корисниците на станови. 

 
III. Мерки за обезбедување подобри услови за одр-

жување во постојните станбени згради и станови. 
 
Поаѓајќи од досегашното искуство, како и од утвр-

дените обрски со одредбите на  законските прописи во  
областа на стопанисувањето со стабениот фонд, во 
смисла на успешното  одржување се задолжува Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија при реализација на 
оваа Програма да ги има во предвид следните  мерки 
заради обезбедување подобри и поефикасни услови за 
одржување на постојните  станбени згради и станови: 

1. При изготвување на "Оперативните програми" 
како листа за оперативно дејствување во одржувањето 
на станбените згради и станови, треба да се поаѓа од 
претходно извршена анализа на станбените загради и 
станови преку изготвување на техничка докуметнација 
со предмер на количините на работа и нивната вред-
ност.   

2.Оперативната програма изготвена од страна на 
Јавното претпријатие во основа треба да  кореспондира 
со паричните средства наменети за одржување на стан-
бените згради и станови утврдени во оваа програма. 

3. Посебно место  и улога во изготвувањето на опе-
ративната програма за одржувањето на станбените 
згради и станови треба да имаат интервенциите во 
станбените згради и станови чии корисници се социјал-
но загрозени лица. 

4. При интервециите за одржување на колективните 
згради со мешовита сопственсот, од особена важност  е 
досегашно дефинирање на делот на интервенциите кои 
се на терет на средствата предвидени со оваа програма.  
Реалното дефинирање на средствата за делот што  

се однесува за становите во сопственост на Република 
Македонија, во секој случај,  треба да биде и облигаци-
оно регулирано, преку  соодветен договор  за интервен-
ции во одржувањето на  колективните станбени згради 
со станарите чии станови се во  лична сопственост. 
Во смисол на горното неопходно е соответна  сора-

ботка со Куќните совети во станбените објекти со ме-
шана сопственост,  се со цел да се постигне рационал-
на, економична и ефикасна реализација на проектот за 
интервенции во одржуањето на станбениот објект. 

5. Заради избегнување на одредени можни ката-
строфи  или штети во негрижата од одржувањето на  
станбените објекти од било кои субјекти или објектив-
ни причини, (Куќен совет, поединци, сопственици и 
др.) се задолжува Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија да покрене  иницијатива за остранување на при-
чините кои би довеле до можни катастрофи. 
При остранување на причините  за можните ката-

строфи, Јавното претпријатие е должно да ги користи 
сите овластувања што се дадени со позитивните закон-
ски прописи, а особено одредбите на Законот за дому-
вање како основен  нормативен акт од областа  на до-
мувањето, како и да ги информира и инсистира органи-
те надлежни за оваа област да интервенираат  за остра-
нување на причините кои би довеле до можни ката-
строфи. 

 
IV.Определување елементи за висина на закуп-

нината и за продажната цена на становите 
 
1.Елементи за утврдување висината на закупнината. 
Во услови на општествената  сопставеност на стан-

бениот фонд, основен извор  на средства за финансира-
њето на активносите околу стопанисувањето со станбе-
ниот фонд беше  станарината. 
По својата  суштина,  станарината  преставува  цена 

на  услугите за користењето на станот. 
Со Законот за домување, кој стапи во сила на 

18.05.1999 година, станарината како  поим се заменува 
со поимот "Закупнина"  заради новите односи во ко-
ристњето на станот. 
По својата суштина закупнината како цена на улсу-

гата за користење на станот треба во иднина да попри-
ми облигационен однос меѓу корисникот и сопствени-
кот на станот. 
Во вакви нови односи меѓу закуподавец и закупец 

на станот се поставува прашањето за изнаоѓање на еле-
менти за утврдување на висината на закупнината. 
Од досегашната пракса основни елементи за утвр-

дување на висината на станарината, односно закупни-
ната, за користење на станот се:  

-Градежната вредност на станот; 
-Амортизација  на станот во зависност од годините 

на староста: 
-Површината на станот и 
-Коефициентот на вредноста на бодот , како основа 

за утврдување на висината на закупнината. 
Во рамките на ваквите основни елементи за утврду-

вање на висината на закупнината , аналитички и синте-
тички се разработени поедините елементи во структу-
рата на градежната вредност изразени во соодветен 
број на бодови. 
Преку висината на коефициентот на вредноста на 

бодот во основа се воспоставуваат економските пара-
метри во водењето на политиката за утврдување на ви-
сината на закупнината. 
Во сегашни услови висината на закупнината на ни-

во на Јавното претпријатие се движи од 24 до 37 дена-
ри по 1м2 која во основа зависи од квалитетот на ста-
нот и другите параметри кои ја сочинуваат стандардна-
та опременост на станот. 
Исклучок во однос на примената на овие елементи 

преставуваат супстандардните станови за кои висината 
на станарината, односно закупнината, се утврдува во 
рамките од 25% - 40% од вредноста на становите со 
просечни услови на становање. 
Висината на закупнината на станови во сопственост 

на Република Македонија доделени на лица избрани, 
именувани и назначени за вршење на јавни функции 
утврдени со Устав и закон се намалува за 25% од вред-
носта добиена при пресметувањето на закупнината сог-
ласно определените елементи за утврдување на висина-
та на закупнината. 
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Во зависност од одредени услови во утврдување во 
стандардот на становањето како и условите на пазарот, 
вредноста на бодот во основа треба да се движи како 
што следува: 

2. Елементи за утврдување на вредноста на станот 
 
2.1. Вредноста на станбениот фонд на кои право долж-

носта и одговорности во поглед на располагање има Ре-
публика Македонија што е дадена на стопанисување на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија , се утврдува врз 
основа на Уредбата за критериумите и начинот на утврду-
вањето на продажната цена на становите во општествена 
сопставеност (�Сл. весник на РМ� 68/92) како и нејзината 
измена во �Сл. весник на РМ�  бр.57/99. 

  
 ГРУПА ЦЕНА НА БОДОТ 
1 2 3 
1 Скопје 0,31 - 0,61 ЕУР  БОД 
 
2
Битола , Прилеп, Кума-
ново, Охрид, Струга, 
Тетово и Гостивар 

 
0,31 - 0,56 ЕУР БОД 

3 Останати градови во 
Републиката 

 
0,31 - 0,51 ЕУР БОД Основни елементи за утврдување вредноста на ста-

новите во сопставеност на Република Македонија се:   
-градежната вредност на станот; Висината на вредноста на бодот ќе се утврди по зо-

ни по градовите во Република Македонија, согласно  
Програмата за продажба на становите во  сопственост 
на Република Македонија., освен национализирани ста-
нови за кои вредноста на бодот ја утврдува Владата на 
Република Македонија. 

-амортизација  на станот во зависност од годината 
на старост; 

-трошоците за уредување на градежното земјиште и 
-местоположбата на станот во зависност од оддале-

ченоста на зградата до централното градско подрачје и 
во состав  на зградата. Вредноста на становите по 1м2 помножена со цена-

та на бодот ја дава продажната  цена на станот по 1м2 , 
односно вкупната  продажна цена на станот. 

Преку аналитичките и синтетичките елементи што 
се наведени во цитираната "Уредба" и соодветните бо-
дови дадени за секој аналитички и синтетички елемент 
, се воспоставуваат еднакви стартни основи во утврду-
вањето во висината на вредноста на станот . 

Станбениот простор што е предмет на продажба, 
големината на станбениот простор, динамиката на ос-
тварување на продажбата и вредноста на становите се 
утврдуваат со Програми на Министерството за транс-
порт и врски  на Република Македонија. 

Во образецот за утврдување на градежната вред-
ност на станот изразена во бодови за 1м2, покрај основ-
ните бодови присутни се и корективни коефициенти 
изразени во бодови. 

2.2. За становите кои се изградени или се градат 
согласно досегашните  програми, елементи за утврду-
вање на  градежната цена на становите се: Со множење на добиените бодови со површината 

на станот се изнаоѓа вредноста на станот во бодови , а 
вредноста на станот за продажба се изнаоѓа преку мно-
жењето на овие бодови со утврдениот коефициент од 
0,31 ЕУР по 1 бод. 

-Трошоци за доделување на градежно земјиште за 
користење. 

-Трошоци за уредување на градежно земјиште. 
-Трошоци за изградба. 
-Трошоци на Јавното претпријатие за стопанисува-

ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија за реализација на програмите. 

Се оценува дека вака изнајдената вредност, однос-
но со примента на одредбите од Уредбата за критериу-
мите и начинот на утврадување на продажната цена на 
становите во општествена сопставеност во целост ги 
задоволува потребите  и преставува основа за изнаоѓа-
ње и на цената на становите во сопставеност на Репуб-
лика Македонија. 

-Данок на промет на продажба. 
- Данок на додадена вредност и др. 

V 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". Разликата меѓу продажбата на становите во оп-
штествена сопственост и продажбата на становите во 
сопственост на Република Македонија треба да се ма-
нифестира преку вредноста на коефициентот односно 
вредноста на бодот. 

 
      Бр.23-2123/1                    Претседател на Владата 
19 јули 2004 година    на Република Македонија, 

     Скопје            Хари Костов, с.р. 
                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Прилог бр. 1 



26 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 50 - Стр. 21 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Прилог бр. 3 

Прилог бр. 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Прилог бр. 4 



Стр. 22 - Бр. 50 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 јули 2004 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Прилог бр. 5 

1007.  
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за формира-

ње на средства на солидарноста на Република Македо-
нија за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди и за воведување �Недела на солидарноста� 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 30/74, 
36/74, 10/76, 44/77, 22/78, 19/80 и 16/85), министерот за 
финансии донесе 

Член 3 
Постапката на јавното отворање на понудите започ-

нува на денот, местото и часот, утврден во објавениот 
повик односно во писмената покана, во присуство на 
овластените претставници на понудувачите. 
Доколку денот определен за отворањето на понуди-

те е неработен, отворањето на понудите ќе се одржи 
следниот работен ден во утврдениот час и место. 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УПЛАТА НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА  
 Член 4 

1. Правните лица кои средствата на солидарноста 
ги водат на посебна сметка во своето сметководство, 
се должни истите да ги уплатат на трезорска сметка 
100000000063095, потсметка 650010001978976 - 
Средства на солидарноста на Републиката за отстра-
нување на последиците од елементарни непогоди, на 
приходно конто 725916 - Други средства за солидар-
ност, Програма 00, веднаш, а најкасно до 31 август 
2004 година. 

Комисијата ги евидентира овластените претставни-
ци на понудувачите со нивно предавање на писменото 
овластување од понудувачот и составува евидентен 
лист за присуство на кој секој овластен претставник го 
забележува своето име и презиме, број на овластување-
то и се потпишува. 

 
Член 5 

2. За спроведување на оваа наредба ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии - Управата за јавни приходи. 

Комисијата на јавното отворање на понудите го 
утврдува бројот на пристигнатите понуди во рокот 
утврден во огласот или поканата. 3. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�. Секоја понуда која ќе и биде доставена на комиси-

јата по крајниот рок за доставување понуди утврден во 
објавениот повик односно во писмената покана, се 
прогласува за задоцнета и му се враќа неотворена на 
понудувачот.  

 
    Бр. 12-18516/1                                 Министер, 
20 јули 2004 година             м-р Никола Поповски, с.р. 

    Скопје 
Доколку ковертот во кој е понудата не е запечатен 

и обележан согласно законот, набавувачот не е одгово-
рен за негово затурање или предвремено отворање. 

___________ 
1008. 
Врз основа на член 46 од Законот за јавните наба-

вки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
19/2004), министерот за финансии донесе 

Доколку ковертот на некој понудувач е оштетен 
или отворен или содржи некаква ознака со која се 
идентификува испраќачот-понудувачот, понудата на 
тој понудувач не учествува во јавното отворање, што 
се констатира во записникот. 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА НА ОТВОРАЊЕТО НА ПОНУ-
ДИТЕ КАЈ ОТВОРЕНИОТ ПОВИК И ОГРАНИЧЕ-
НИОТ ПОВИК И ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА   

Член 6 ЗАПИСНИК ЗА ОТВОРАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ 
Претседателот на комисијата јавно ги отвора ковер-

тите во кои што се понудите, според редоследот на 
нивниот прием кај набавувачот еден по еден, при што 
најнапред го чита називот (името) и адресата на пону-
дувачот односно шифрата, а доколку е поднесена пону-
да од група понудувачи, без оглед дали се работи за за-
едничка понуда или понуда од еден овластен член на 
групата, ги чита називите и имињата на сите членови 
на групата, како и податоците за подизведувачот. 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката на 
отворањето на  понудите кај отворениот повик и огра-
ничениот повик и се пропишува образецот за водење 
на записник за отворањето на понудите. 

 
Член 2 

Постапката на јавното отворање на понудите се вр-
ши комисиски од страна на набавувачот (во натамош-
ниот текст: комисија). Комисијата проверува дали понудите се во ориги-

нал, дали во прилог на понудите се доставени докумен-
тите за економската и финансиската способност, како и 
за техничката способност на понудувачите, нивната 
формална комплетност и цената на понудата (износ и 
валута). 

Во зависност од природата и специфичноста на на-
бавката, во постапката на јавното отворање на понуди-
те можат да бидат вклучени и други стручни лица од 
страна на набавувачот. 
За јавното отворање на понудите се води записник. 
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Доколку комисијата констатира дека документите 
од став 2 на овој член кај некои понудувачи содржат 
пропусти кои битно не влијаат на постапката, комиси-
јата тоа ќе го констатира во записникот од јавното 
отворање на понудите, а по завршувањето на јавното 
отворање, писмено ќе ги покани овие понудувачи во 
рок од 3 дена да ги дополнат или појаснат веќе подне-
сените документи. 
Понудите на овие понудувачи комисијата ги чита 

на јавното отворање. 
Податоците од став 1 и 2 на овој член комисијата ги 

внесува во записникот. 
Комисијата документите во понудата ги обележува 

со архивскиот број на понудата и редниот број на доку-
ментот. 

 
Член 7 

По утврдувањето на комплетноста на документите 
за економската и финансиската способност како и за 
техничката способност на понудувачите, комисијата ќе 
пристапи кон јавно читање на понудите само доколку 
најмалку двајца понудувачи имаат комплетна докумен-
тација. Во спротивно, комисијата ќе констатира дека не 
се исполнети условите за јавно читање на понудите и 
истото ќе го наведе во записникот.  

 
Член 8 

Претседателот на комисијата пристапува кон читање 
на понудите по истиот редослед утврден во член 6 од 
овој правилник, на тој начин што покрај задолжителните 
елементи на понудата определени во член 43 став 3 од 
законот, ќе се прочитаат и други елементи кои по наоѓа-
ње на комисијата се битни за односната набавка. 
Во записникот комисијата го запишува вкупниот 

износ на понудата и дадените попусти. 
 

Член 9 
Доколку комисијата на јавното отворање на пону-

дите констатира дека не се доставени прифатливи по-
нуди или врз основа на прегледот и оценката е утврде-
но дека понудите во потполност не ги исполнуваат си-
те барања на тендерската документација (неисправни 
понуди) или врз основа на прегледот и оценката е утвр-
дено дека потполно не одговараат на сите технички 
спецификации (несоодветни понуди), тоа ќе го конста-
тира во записникот. 

 
Член 10 

По читањето на понудите, овластените претставни-
ци на понудувачите можат да дадат забелешки во врска 
со понудите или документацијата, или на работата на 
комисијата. 
Забелешките на овластените претставници на пону-

дувачите, комисијата ги забележува во записникот. 
 

Член 11 
Записникот од јавното отворање на понудите се во-

ди на образец кој е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
    Бр. 16-18520/1   Министер, 
20 јули 2004 година   м-р Никола Поповски, с.р. 
         Скопје 

_____________________ 
 (назив на набавувачот) 
____________________ 
     (деловоден број) 
___________________ 
           (датум) 

 
З А П И С Н И К 

 
од јавното отворање на понудите по отворениот / огра-
ничениот повик број ______ од __________ (датум), 
одржан на ден ______________ во просториите на 
_______________________________________(место на 
 јавното отворање) со почеток во ________ часот. 
 
Набавувачот _________________________________ 

(во натамошниот текст: набавувач), објави отворен / 
ограничен повик за набавка на: ____________________ 
_________________________ (предмет на набавката). 
 
Јавното отворање на понудите го спроведе комиси-

јата за јавни набавки на набавувачот (во натамошниот 
текст: комисија) во состав: _______________________, 
претседател, ___________________________________, 
членови, како и _________________________________ 
(се наведуваат стручните лица доколку се вклучени во 
работата на комисијата), а во присуство на овласте-
ни претставници на понудувачите. 

 
Комисијата констатира дека до __________ часот, 

до набавувачот пристигнати се вкупно ___________ 
понуди. 

 
Комисијата констатира дека _________ (се наведува 

број) коверти на понудувачите се оштетени, отворени, 
или не се означени согласно закон, или содржат ознака 
од која може да се идентификува испраќачот - понуду-
вачот. 

 
Комисијата пристапи кон отворање на ковертите 

според редоследот на нивниот прием кај набавувачот. 
 
Претседателот на комисијата го отвори ковертот од 

понудувачот ____________________________________ 
(се наведува називот - име и адресата на понудувачот, 
односно шифрата на понудувачот ако конкурсот е 
анонимен), при што констатира дека ________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
(се констатира комплетноста или некомплетноста 
на документите за економската и финансиската спо-
собност како и за техничката способност на понуду-
вачот). 
 
По утврдувањето на формалната комплетност на 

понудите, комисијата констатира дека е / не е исполнет 
законскиот услов од член 45 став 2 од законот, по што 
пристапи кон јавно читање на понудите по истиот ре-
дослед по кој беше разгледувана документацијата. 

 
Претседателот на комисијата најпрво ја прочита по-

нудата на понудувачот ___________________________ 
_______________________________________________ 
(се запишува називот - име и адреса на понудувачот 
односно шифрата, како и вкупниот износ на понудата 
и евентуално дадените попусти). 
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Од страна на овластените претставници на понуду-
вачите се / не се дадени забелешки _________________ 
_______________________________________________ 
(доколку има забелешки истите се евидентираат). 
 

Комисија за јавни набавки 
    ____________________ Претседател 
     ____________________ Член 
    ____________________ Член 

___________ 
1009. 
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за спортот 

("Сл. весник на РМ" бр.29/02), директорот на Агенција-
та за млади и спорт, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА СПОР-
ТИСТИТЕ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за категоризација на спортистите 

од Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 
51/02), во членот 14 во точка 1. алинеја 1 зборот "де-
сетто"  се заменува со зборот "осмо";  
Во алинеја 2 зборот "осмо" се заменува со зборот 

"шестто"; 
Во алинеја 3 зборот "осмо" се заменува со зборот 

"трето"; 
Во алинеја 4 зборот "шестто" се заменува со зборот 

"трето". 
Во точката 1. по став 2 се додава нов став 3 кој гла-

си: 
"Во дисциплините  3хК1, 3хЦ1 и 3хЦ2 се вреднува 

пласман  од прво до второ место на Олимписки игри и 
на европско и светско првенство, доколку учествувале 
најмалку  22 земји учеснички на европско и 44 земји 
учеснички на светско првенство". 
Во точка 2. алинеја 1 зборовите "единаесетто до 

дваесетто" се заменуваат со зборовите  "деветто до 
шеснаесетто". 
Во алинеја 2 зборовите "деветто до шеснаесет-

то" се заменуваат со зборовите "седмо до дванае-
сетто", по зборот "или" се додаваат зборовите  "од 
четврто до шестто место на" и зборовите "седмо до 
деветто" се заменуваат со зборовите "четврто до 
шестто". 
Во алинеја 3 зборот "трето" се заменува со зборот 

"второ". 
Во точка 2. по став 2 се додава нов став 3 кој гласи : 
"Во дисциплините  3хК1, 3хЦ1 и 3хЦ2 се вред-

нува пласман само од прво до второ место на 
Олимписки игри и на европско и светско првенс-
тво, доколку учествувале најмалку 22 земји учес-
нички на европско и 44 земји учеснички на светско 
првенство". 

 
Член 2 

Во членот 16 во делот "Карате", став 1 точка 1. по 
зборовите "во спортска борба или" се додаваат зборо-
вите "прво место во". 
Во точка 2. алинеја 1 зборот "осмо"  се заменува со 

зборот "шестто". 

Во точка 2. алинеја 2 зборовите "четврто до шест-
то"  се заменуваат со зборовите  "второ до трето". 
Во точка 2. став 2 по зборовите "Светската карате 

федерација (WKF)", се додаваат зборовите  "а на кој 
учествувале најмалку  22 земји на европско и 44 земји 
на светско првенство". 
Во делот "Традиционално карате", во точка1. али-

неја 1 бројот "30" се заменува со бројот  "44". 
Во точка 1. став 2 зборот  "две" се заменува со збо-

рот  "три". 
 

Член 3 
Во членот  20 точка 1. алинеите 1 и 2 се бришат.  
Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 1 и 2.  
Во точката 2. алинеите 1 и 2 се бришат.  
Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 1 и 2.  
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
"Резултатите од точките 1. и 2. на овој член, треба 

да се постигнати на натпревар на кој учествувале нај-
малку 22 земји учеснички на европско и 44 земји учес-
нички на светско првенство". 

 
Член 4 

Во членот 21 точка 1. алинеја 1 бројот "30" се заме-
нува со бројот "44". 
Во алинејата 2 бројот "20" се заменува со бројот 

"22". 
 

Член 5 
Во членот 24 во точката в). во потточката 1. алинеја 

1 зборот "шестто" се заменува со зборот "второ". 
Алинејата 2 се брише. 
Алинејата 3 станува алинеја 2. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Резултатите од став 1 точка б). потточка 1. и од 

точката в). потточка 1. на овој член, треба да се постиг-
нати на натпревар на кој учествувале најмалку 22 земји 
учеснички на европско и 44 земји учеснички на светско 
првенство". 

 
Член 6 

Во членот 32 по точката 1. се додава нов став 2 кој 
гласи: 

"Резултатите од точка 1. на овој член, треба да се 
постигнати на натпревар на кој учествувале најмалку 
22 земји учеснички на европско и 44 земји учеснички 
на светско првенство". 

 
Член 7 

Во членот 35 точка 1. алинеја 4 по зборовите "свет-
ско првенство" се додаваат зборовите: "во екипни и 
тимски спортови кои се на програмата на параолимпи-
ски игри, европско и светско првенство, исклучувајќи 
ги екипните бодувања и пласмани во индивидуалните 
спортови".  
Во алинеја 5 по зборовите "европско првенство" 

се додаваат зборовите "во екипни и тимски спорто-
ви кои се на програмата на параолимписки игри, 
европско и светско првенство, исклучувајќи ги 
екипните бодувања и пласмани во индивидуалните 
спортови".  
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Член 8 
Во членот 42 точка 1. алинеите 1 и 2 се заменуваат 

со три нови алинеи кои гласат: 
"-освоено од прво до шестто место на Шаховска 

олимпијада, индивидуално во генерален-конечен плас-
ман; 

- освоено од прво до четврто место на Светско пр-
венство за сениори, индивидуално во генерален-коне-
чен пласман; 

- освоено прво до второ место на европско првенс-
тво  за сениори, индивидуално во генерален-конечен 
пласман;". 
Алинејата 3 станува алинеја 4. 
Во точката 2. алинеите 1 и 2 се заменуваат со три 

нови алинеи кои гласат: 
"-освоено од седмо до деветто место на Шаховска 

олимпијада, индивидуално во генерален-конечен плас-
ман; 

-освоено од петто до осмо место на Светско првенс-
тво за сениори, индивидуално во генерален-конечен 
пласман; 

-освоено третто до четврто место на европско пр-
венство  за сениори, индивидуално во генерален-коне-
чен пласман;". 
Алинеите 3, 4 и 5 стануваат алинеи 4, 5 и 6. 
 

Член 9 
Во Правилникот за категоризација на спортистите 

од Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 
51/02), табелите 3 и 5 се заменуваат со нови табели 3 и 
5 кои се приложени кон овој правилник и се негов со-
ставен дел.  

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
      Бр. 08-2460/1                Директор 
19 јули 2004 година      на Агенцијата за млади и спорт, 

    Скопје        Георги Трајчев, с.р. 
 
 
Прилог: Табела 3  
 
НОРМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СПОРТСКА  

КАТЕГОРИЈА СПОРТИСТ ОД МЕЃУНАРОДНА КА-
ТЕГОРИЈА ВО ПЛИВАЊЕ 

 
дисциплина мажи жени 

50 м. слободно 23,06 25,79 
100 м. слободно 50,64 56,78 
200 м. слободно 1:51,50 2:02,00 
400 м. слободно 3:59,00 4:17,52 
1500 м./800 м. 

 слободно 
 

15:30,67 
 

8:48,80 
100 м. градно 1:03,00 1:10,00 
200 м. градно 2:18,86 2:33,00 
100 м. грбно 57,36 1:03,00 
200 м. грбно 2:02,80 2:14,00 

100 м. делфин 54,00 1:00,00 
200 м. делфин 2:00,81 2:12,00 

200 м. мешано 2:06,28 2:17,10 
400 м. мешано 4:29,84 4:48,00 

4х100 м. мешано 3:48,53 4:15,00 
4х100 м. слободно 3:26,00 3:50,00 
4х200 м. слободно 7:36,00 8:22,00 

 
- Нормите во Табела 3 се однесуваат на резултати 

постигнати во базен од 50м., мерени со електронско 
мерење на времето. 

 
 
Прилог: Табела 5 
 
НОРМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СПОРТСКА  

КАТЕГОРИЈА СПОРТИСТ ОД МЕЃУНАРОДНА  
КАТЕГОРИЈА ВО СТРЕЛАШТВО 

 
дисциплина / мажи / норма 

Станд.ВП, 60 / на 10м. 592 
Станд. ВПИ, 60/на 10м  574 
МКП, сл.избор, 60 леж./ 50м. 595 
МКП, сл.избор, 3х40/ 50м. 1156 
МКПИ сл.избор, 60/ 50м. 562 
МКПИ, брзо стрелање-си-
лу./25м 

586 

МКПИ стандард/ 25м. 575 
Пиштол, голем калибар/ 25м 584 
Мета во движење, 30+30/ 25м. 582 
Летечка мета-ТРАП 117 
Летечка мета-СКЕЕТ 117 

/жени/ норма 
Станд. ВП, 40/ 10м 395 
Станд.ВПИ, 40/ 10м 381 
Станд. МКП, 60 леж./ 50м 592 
Станд. МКП, 3х20 / 50м. 572 
Спортски 
 МКПИ, 30+30/ 25м 

576 

Летечки мети- Двоен ТРАП 103 
 
ВП - воздушна пушка 
ВПИ - воздушен пиштол 
МКП - малокалибарска пушка 
МКПИ - малокалибарски пиштол 

___________ 
1010. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за 

енергетика (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за 
акцизите (�Службен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 
52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот 
за данокот на додадена вредност (�Службен весник 
на РМ� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.07.2004 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 20,426 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 20,244 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 20,667 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 19,084 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 18,688 
 
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М - 1 (М)       до 10,284 
- М - 2       до 10,258 
 
2. Претпријатијата и другите правни и физички 

лица, што вршат промет на нафтени деривати и 
увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги 
формираат цените за одделни нафтени деривати та-
ка што највисоките малопродажни цени да изнесу-
ваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                   до 57,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 54,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до 54,50 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 41,50 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                          до 30,00 
 
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 12,725 
- М - 2       до 12,694 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", 

"б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената 
на потточката "г" важи франко производител во 
земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на до-

дадена вредност согласно Законот. 
 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                      24,703 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              21,919 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            21,919 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,485 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                               3,136 
 
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М - 1 (М)              0,100 
- М - 2              0,100 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" 
на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз 
од 0,40 ден/литар, а трошоците на прометот изнесу-
ваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                     до 3,20 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)             до 3,20 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)           до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                     до 3,20 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                            до 3,20 
 
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М - 1 (М)           до 0,40 
- М - 2           до 0,40 
 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 00,01 часот на 
27.07.2004 година. 

 
       Бр. 02-611/1                    Заменик претседател, 
26 јули 2004 година          м-р Радомир Цветковиќ, с.р.    
           Скопје 

___________ 
1011. 
Врз основа на член 79 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 
31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност 
на својата седница одржана на 07.07.2004 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнување на Процедурите за тргување на Македонска 
Берза АД Скопје бр. 02-1029/1 од 30.06.2004 година, 
доставена до Комисијата за хартии од вредност на 
01.07.2004 година и заведена под деловоден број на 
КХВ 08-1014/1. 

2. Се задолжува Македонска берза на долго-
рочни хартии од вредност АД Скопје во Одлуката 
за измени и дополнување на Процедурите за тргу-
вање на Македонска Берза АД Скопје бр. 02-
1029/1 од 30.06.2004 година, да ги изврши следни-
те корекции: 

- во точка 3.49 а) вкупниот број на купувачи и про-
давачи во блок трансакција ќе го ограничи на најмногу 
30 лица; 

- точка 3.49 г), алинеја 1 да гласи �вредноста на 
трансакцијата мора да изнесува најмалку 5.000.000,00 
денари�; 

- точка 3.49 г), алинеја 2 да гласи �исто правно 
и/или физичко лице (во лично својство или како 
застапник по закон на правно лице) не може исто-
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времено да се јави и како купувач и како продавач 
на хартии од вредност во иста блок трансакција, 
ниту како истовремен застапник на купувач/и и 
продавач/и на хартии од вредност во иста блок 
трансакција. 

- точка 3.49 г), алинејата 3 да се избрише; 
- во точка 3.49 е) трите алинеи да се заменат со 

еден текст со кој ќе се воведе единствен услов за це-
ната на пријавената блок трансакција на Берзата за 
сите акции кои се тргуваат на сите пазари на Берза-
та, при што цената да не смее да отстапува повеќе од 
минус 20% во однос на пондерираната просечна це-
на на сите трансакции со тие акции на Берзата во 
последните 30 календарски денови, вклучувајќи го и 
денот на тргување во кој се пријавува блок трансак-
цијата; 

- точка 3.49 ж) да гласи �доколку со акциите 
со кои тргува на официјалниот и неофицијалниот 
пазар на Берзата кои се предмет на блок трансак-
цијата не се тргувало во последните 30 календар-
ски денови, вклучувајќи го и денот на тргување 
на кој се пријавува блок трансакцијата, цената на 
тие акциите не може да отстапуваат во минус по-
веќе од 20% во однос на нивната номинална 
вредност; 

- Прилог 2, точка 3, да се надополни со след-
ната реченица: �Трансакцијата се смета дека е 
склучена на датумот на потпишување на догово-
рот�. 

3. Се задолжува Македонска Берза на долгорочни 
хартии од вредност АД Скопје, да достави до Комиси-
јата пречистен текст на Процедурите за тргување на 
Македонска Берза АД Скопје, во смисла на точка 2 од 
ова решение. 

4. Жалбата по ова решение не го одлага неговото 
извршување. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето и истото ќе се применува по постапување-
то на Македонската Берза согласно точка 2 од реше-
нието. 

6. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
    Бр. 08-1014/3               Комисија за хартии од вредност 
7 јули 2004 година                          Претседател, 

     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

1012. 
Врз основа  на член 79 од  Законот за хартии од вред-

ност (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комиси-
јата за хартии од вредност на седницата одржана на 
07.07.2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнувања на Правилникот за котација на хартии од 
вредност бр. 02-1034/1 од 02.07.2004 година доставе-

на до Комисијата за хартии од вредност на ден 
02.07.2004 година и евидентирана под деловоден број 
08-1025/1. 
     2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 08-1025/2             Комисија за хартии од вредност 
7 јули 2004 година                      Претседател, 

   Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

1013. 
Врз основа  на член 79 од  Законот за хартии од вред-

ност (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комиси-
јата за хартии од вредност на седницата одржана на 
07.07.2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнување на Правилата за работа на Македонска 
Берза АД Скопје бр. 02-1028/1 од 30.06.2004 година 
доставена до Комисијата за хартии од вредност на ден 
01.07.2004 година и евидентирана под деловоден број 
08-1015/1. 
     2. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
     Бр. 08-1015/3           Комисија за хартии од вредност 
7 јули 2004 година                      Претседател, 

      Скопје               проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

1014. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за пре-

мер, катастар и запишување на правата на недвиж-
ностите (�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 
17/91), Државниот завод за геодетски работи доне-
сува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН   
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Загориче - Оп-
штина Демир Хисар. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

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

 
Бр. 09-4554/1                                     Директор, 

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