
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

460. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 од Уставот на Република Македонија, вршителот на функцијата 

претседател на Република Македонија и претседател на Собранието на Република Македонија, издава 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита од пушењето, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 април 2004 година. 
 

      Бр. 07-1763/1                    Вршител на функцијата 
30 април 2004 година               Претседател 
          Скопје                     на Република Македонија, 
                Претседателот 
               на Собранието на Република 
                    Македонија, 
                             д-р Љупчо Јордановски, с.р.  

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 

ОД ПУШЕЊЕТО 
 

Член 1 
Во Законот за заштита од пушењето („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 70/2003) во 
членот 8 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за заштита од пушењето („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/2003), зборовите: „во рок од 
седум месеци од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон“ се заменуваат со зборовите: „до јуни 2005 година“. 

 
Член 2 

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 MROJTJE NGA PIRJA E DUHANIT  
Neni 1 

Në Ligjin për mbrojtje nga pirja e duhanit (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 36/95 dhe 
70/2003) në nenin 8 nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin 
e ligjit për mbrojtje nga pirja e duhanit (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 70/2003), fjalët: “në afat 
prej shtatë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji” 
zëvendësohen me fjalët: “deri në qershor viti 2005”.  

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
___________ 

461. 
Врз основа на член 6 од Одлуката за одбележување 

на јубилејни годишнини на значајни настани и истак-
нати личности во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 24/98 и 4/2003), а 
во врска со член 2 став 1 точка 1 од Програмата за од-
бележување на годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во 2004 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 6/2004), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 
април 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 60 ГОДИНИ 
ОД ОДРЖУВАЊЕТО НА ПРВОТО И ВТОРОТО 

ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ  
1. За претседател и членови на Одборот за одбеле-

жување на 60 години од одржувањето на Првото и Вто-
рото заседание на АСНОМ, се избрани:  
а) за претседател  
Љупчо Јордановски, претседател на Собранието на 

Република Македонија и вр-
шител на должноста Претседа-
тел на Република Македонија, 

б) за членови:  
Бранко Црвенковски, претседател на Владата на Ре-

публика Македонија, 
Киро Глигоров, поранешен претседател на Ре-

публика Македонија, 
Лилјана Поповска, потпретседател на Собранието 

на Република Македонија, 
Хисни Шаќири, потпретседател на Собранието 

на Република Македонија, 
Благоја Стефановски, член на Владата на Република 

Македонија и министер за кул-
тура, 

Никола Поповски, член на Владата на Република 
Македонија и министер за фи-
нансии, 

Владо Бучковски, член на Владата на Република 
Македонија и министер за од-
брана, 

Ѓорѓи Бојаџиев, началник на Генералштабот на 
Република Македонија, 

Академик Цветан 
Грозданов, 

претседател на Македонската 
академија на науките и умет-
ностите, 

Елеонора Петрова- 
Митевска, 

пратеник и претседател на Ко-
мисијата за култура, 

Роза Топузовска- 
Каревска, 

пратеник и член на Комисијата 
за култура, 

Невзат Бејта, пратеник и член на Комисијата 
за култура, 

Ганка Самоиловска- 
Цветанова, 

пратеник и член на Комисијата 
за култура, 

Зоран Крстевски, пратеник, 
Ристо Пенов, градоначалник на Градот 

Скопје, 
Арсо Арсовски, претседател на Републичкиот 

одбор на Сојузот на здружени-
јата на борците од НОАВ на 
Македонија, 

Тодор Чепреганов, директор на Институтот за на-
ционална историја и 

Бојан Иванов, директор на Музеј на Македо-
нија. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 

      Бр. 07-1762/1               Претседател 
30 април 2004 година на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
462. 

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 април 2004 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВР-
ХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на еден судија на Врховниот суд на 
Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција, 
кој е истакнат правен стручњак и кој има работно 
искуство со потврдени резултати на правни работи над 
12 години), пријавите со потребните документи да ги 
поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на одлуката во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-
нија“, „Утрински весник“ и „Македонија денес“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07-1758/1   Претседател 
30 април 2004 година         на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски,с.р. 
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463. 
Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот 

за судовите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 април 2004 
година донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на претседател на Апелациониот 
суд во Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати, пријавите да ги 
поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-
нија“, „Утрински весник“ и „Македонија денес“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07-1759/1   Претседател 
30 април 2004 година на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
464. 

Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот 
за судовите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 април 2004 
година донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП  
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд 
во Штип. 

2. Заинтересираните кандидати, пријавите да ги 
поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-
нија“, „Утрински весник“ и „Македонија денес“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07-1760/1   Претседател 
30 април 2004 година на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
465. 

Врз основа на член 46, став 1, алинеја 1 од Законот 
за рибарството (“Службен весник на РМ“ бр. 62/93) и 
дел I под Преспанско Езеро, од Наредбата за ловостој на 
одделни видови риби и други корисни животни од риб-
ниот фонд по одделни риболовни подрачја и ревири, ка-
ко и ограничување на уловот за време на ловостој 
(“Службен весник на РМ“ бр. 3/94), како и Протоколот 
за тотална забрана на Преспанското Езеро, министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ  
НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО  

1. Заради заштита на рибниот фонд во Преспанско-
то Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, од-
носно целосна забрана на риболовот во ова езеро во 
времетраење од 04.05.2004 година во 12,00 часот до 
04.06.2004 година во 12,00 часот. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 04.05.2004 година. 

 
Бр. 08-4309/1                                      Министер, 

26 април 2004 година                       Славко Петров, с.р. 
     Скопје 

___________ 
466. 

Врз основа на член 204 став 2 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 62/2002, 98/2002, 
25/2003 и 71/2003), министерот за одбрана донесе 

 
П РА В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ВОЕНО ЛЕ-
ТАЧКО ЗВАЊЕ, УСЛОВИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ ВО КАТЕГОРИЈА НА СТРУЧНА И БОРБЕНА 
ОСПОСОБЕНОСТ, ВРШЕЊЕТО НА ЛЕТАЧКАТА 
СЛУЖБА СПОРЕД ПРЕПОРАКИТЕ И СТАНДАР-
ДИТЕ НА НАТО И МЕЃУНАРОДНАТА ЦИВИЛНА 
ВОЗДУХОПЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ICAO), ЛЕ-
ТАЧКАТА ОБЛЕКА И ОПРЕМА И ОБЛИКОТ И  

СОДРЖИНАТА НА ЛЕТАЧКАТА КНИШКА  
I. ОСНОВНА ОДРЕДБА  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за 

стекнување на воено летачко звање, условите за распо-
редување во категорија на стручна и борбена оспособе-
ност, вршењето на летачката служба според препора-
ките и стандардите на НАТО и Меѓународната цивилна 
воздухопловна организација (ICAO), летачката облека 
и опрема и обликот и содржината на летачката книшка 
на воените летачи на служба во Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Армијата). 

 
II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ВОЕНО  

ЛЕТАЧКО ЗВАЊЕ 
 

1. Услови за стекнување на воено летачко звање на во-
ените летачи според видот на стручната оспособеност  

Член 2 
Со звање пилот се стекнува слушател-летач, кој има 

завршено високо образование, (Машински, Електро-
технички, Сообраќаен факултет или Воена академија) 
и стручно оспособување и усовршување за пилот. 

Со звање пилот се стекнува  и слушател-летач, кој 
има завршено високо образование и стекнато дозвола 
за спортски пилот на авион или дозвола за спортски 
пилот на хеликоптер во цивилното воздухопловство, 
по завршување на стручно оспособување и усовршува-
ње за пилот во Армијата.  

Член 3 
Со звање навигатор се стекнува слушател-летач, кој 

има завршено средно образование (машинска, електро-
техничка или сообраќајна насока) и стручно оспособу-
вање и усовршување за навигатор. 

 
Член 4 

Со звање оператор-навигатор се стекнува слушател-
летач кој има завршено средно образование (машинска, 
електротехничка или сообраќајна насока) и стручно ос-
пособување и усовршување за оператор-навигатор.  

Член 5 
Со звање техничар-оператор  се стекнува слушател-

летач кој има завршено средно образование (машинска, 
електротехничка или сообраќајна насока) и стручно ос-
пособување и усовршување за техничар-оператор.  

Член 6 
Со звање специјалист-летач (радио-телеграфист, радио-

радарски извидувач, техничар, извидувач за атомско-био-
лошки хемиски средства, артилериски извидувач, аерофо-
тограф, инженер, домаќин на воздухоплов, спасувач на на-
страдани, повредени и ранети) се стекнува слушател-летач 
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кој има завршено средно образование (машинска, електро-
техничка или сообраќајна насока) и стручно оспособување 
и усовршување за одредена категорија на специјалист-ле-
тач од член 202 став 2 од Законот за служба во Армијата. 

Со звање специјалист летач (инженер) се стекнува 
слушател-летач кој има завршено високо образование, 
(Машински, Електротехнички, Сообраќаен факултет 
или Воена академија) и стручно оспособување и усовр-
шување за специјалист-летач (инженер).  

Член 7 
Со звање слушател-летач  се стекнува кандидатот 

по завршувањето на теоретскиот дел од обуката за ос-
пособување за одредено воено летачко звање, а пред 
почетокот на практичниот дел од обуката.  

2. Услови за стекнување со звања на пилот  
Член 8 

Пробен пилот е пилот кој извршува пробни летови 
на сериски воздухоплови. 

Со звање пробен пилот се стекнува пилотот ако: 
- е распореден во најмалку втора категорија на 

стручна и борбена оспособеност и 
- има успешно завршено обука за пробен пилот спо-

ред Програмата за обука на пробни пилоти за одреден 
тип на воздухоплов.  

Член 9 
Инструктор по летање е пилот кој е оспособен да 

врши обука во воздух на слушатели летачи и пилоти за 
звањата кои самиот ги стекнал. 

Со звање инструктор по летање, се стекнува пило-
тот ако: 

-  има   стекнато звање прв  пилот на воздухоплов 
повеќесед; 

-  има поминато најмалку 230:00 часови на летање и 
-  има успешно завршено теоретски (ЈAR АМC FCL 

1.470 (Б) и практичен (ЈАR АМC FCL 1.340) дел од обука-
та според Програмата за обука на инструктори по летање.  

Член 10 
Наставник по летање е пилот кој е оспособен да вр-

ши обука во воздух на инструктори по летање и на пи-
лоти за звањата кои самиот ги стекнал. 

Со звање наставник по летање, се стекнува пилотот ако: 
-  има стекнато звање прв пилот на воздухоплов по-

веќесед; 
-  има поминато најмалку 400:00 часови на летање и 
- во звањето инструктор по летање поминал најмал-

ку една година и најмалку 100:00 часови на летање.  
Член 11 

Со звање инспектор по летање, се стекнува пилотот ако: 
-  е распореден во прва категорија на стручна и бор-

бена оспособеност најмалку две години; 
-  има стекнато звање наставник по летање и 
-  има поминато најмалку 1000:00 часови на летање. 
Покрај условите од став 1 на овој член, за стекнува-

ње со звање инспектор по летање, пилотот треба редов-
но да ја извршувал летачката обука и од страна на ко-
мисијата формирана од командантот на Военото возду-
хопловство и Противвоздушната одбрана (во натамош-
ниот текст: ВВ и ПВО) е утврдено дека во извршува-
њето на летачките должности со своите летачки квали-
тети и теоретското знаење, постигнал исклучителни ре-
зултати, со што придонел за унапредувањето на обука-
та и борбената готовност на военото воздухопловство и 
противвоздушната одбрана. 

Заради постигнување на исклучителни резултати, при-
донесот за унапредување на обуката и борбената готов-
ност на военото воздухопловство и противвоздушна од-
брана, звањето инспектор по летање може да се додели и 
пред истекот од две години откако бил распореден во пр-
ва категорија на стручна и борбена оспособеност.  

Член 12 
Со звање втор пилот на воздухоплов повеќесед се  

стекнува пилотот ако има успешно завршено обука спо-
ред Програмата за обука на втор пилот на воздухплов 
повеќесед и  го положи практичниот испит во воздух. 

Член 13 
Со звање прв пилот на воздухоплов повеќесед се 

стекнува пилотот ако успешно завршено обука според 
Програмата за обука на прв пилот на воздухоплов по-
веќесед и  го положи практичниот испит во воздух. 

Пилотот ќе ја започне обуката според Програмата 
за обука на прв пилот на воздухоплов повеќесед, ако: 

-  има поминато најмалку 200:00 часови на летање 
во звањето втор пилот на воздухоплов повеќесед и 

-  има завршено курс за кооперација на повеќечлен 
екипаж. 

Член 14 
Пилотот  кој е распореден на друг тип на воздухоп-

лов, го задржува звањето пробен пилот, инструктор по 
летање и наставник по летање, ако во рок од една година 
по завршувањето на обуката за соодветниот тип на воз-
духоплов на кој е распореден го положи практичниот 
дел од испитот според Програмите за обука од член 8 до 
член 10 на овој правилник за тој тип на воздухоплов.  

Член 15 
Предавањата, обуката и полагањето на теоретскиот 

и практичниот дел од испитите ги организира коман-
дантот на ВИНГ-от, според Програмите за обука на пи-
лотите од членовите 8, 9, 12 и 13 на овој правилник, 
донесени од страна на началникот на Генералштабот 
на Армијата.  
3. Услови за стекнување со звања на навигатор, опера-
тор-навигатор, техничар-оператор и специјалист-летач  

Член 16 
Инструктор навигатор, оператор-навигатор, техничар-

оператор и специјалист-летач е навигатор, оператор-нави-
гатор, техничар-оператор и специјалист-летач кој е оспо-
собен да врши обука за звањата кои самиот ги стекнал. 

Со звање инструктор навигатор, оператор-навига-
тор, техничар-оператор и специјалист-летач, се стекну-
ва навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и 
специјалист летач, ако: 

- има поминато најмалку 200:00 часови на летање и 
- има успешно завршено обука според Програмата 

за обука на инструктори навигатори, оператори-нави-
гатори, техничари-оператори и специјалисти-летачи.  

Член 17 
Наставник навигатор, оператор-навигатор, техничар-

оператор и специјалист-летач е навигатор, оператор-нави-
гатор, техничар-оператор и специјалист-летач, кој е оспо-
собен да врши обука за звањата кои самиот ги стекнал. 

Со звање наставник навигатор, оператор-навигатор, 
техничар-оператор и специјалист-летач, се стекнува 
навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и 
специјалист летач, ако: 

- има поминато најмалку 150:00 часови на летање 
во звањето инструктор навигатор, оператор-навигатор, 
техничар-оператор и специјалист летач; 

- има поминато најмалку 400:00 часови на летање и 
- има успешно завршено обука според Програмата 

за обука на наставници навигатори, оператори-навига-
тори, техничари-оператори и специјалисти-летачи.  

Член 18 
Пробен летач, навигатор, оператор-навигатор, тех-

ничар-оператор и специјалист-летач е летач кој е член 
на екипажот кој извршува пробни летови на сериски 
воздухоплови. 

Со звање пробен летач навигатор, оператор-навига-
тор, техничар-оператор и специјалист-летач, се стекну-
ва навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и 
специјалист-летач, ако: 

- е распореден во најмалку втора категорија на 
стручна и борбена оспособеност; 

- има поминато најмалку 200:00 часови на летање 
на типот на воздухопловот на кој ги извршувал проб-
ните летови и 

- има успешно завршено обука според Програмата 
за обука на пробни летачи навигатори, оператори-нави-
гатори, техничари-оператори и специјалисти-летачи. 
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Член 19 
Навигатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и 

специјалист-летач кој е распореден на друг тип на возду-
хоплов, го задржува звањето инструктор навигатор, опе-
ратор-навигатор, техничар-оператор, специјалист-летач, 
наставник навигатор, оператор-навигатор, техничар-опе-
ратор и специјалист-летач и звањето пробен летач нави-
гатор, оператор-навигатор, техничар-оператор и специја-
лист-летач ако во рок од една година по завршувањето 
на обуката за соодветниот тип на воздухоплов на кој е 
распореден го положи практичниот дел од испитот спо-
ред Програмите за обука од член 16 до член 18 на овој 
правилник, за тој тип на воздухоплов.  

Член 20 
Предавањата, обуката и полагањето на теоретскиот 

и практичниот дел од испитите ги организира коман-
дантот на ВИНГ-от, според Програмите за обука од 
член 16 до член 18 на овој правилник, донесени од 
страна на началникот на Генералштабот на Армијата.  
III. УСЛОВИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО КАТЕГОРИ-

ЈА НА СТРУЧНА И БОРБЕНА ОСПОСОБЕНОСТ  
1. Пилот  
Член 21 

Во трета категорија на стручна и борбена оспособе-
ност се распоредува слушател-летач кој има завршено 
високо образование (Машински, Електротехнички, Со-
обраќаен факултет или Воена академија) и  стручно ос-
пособување и усовршување за пилот. 

Во трета категорија на стручна и борбена оспособе-
ност се распоредува и слушател-летач кој има завршено 
високо образование и стекнато дозвола за спортски пилот 
на авион или дозвола за спортски пилотна хеликоптер во 
цивилното воздухопловство, по завршување на стручно 
оспособување и усовршување за пилот во Армијата.  

Член 22 
Во втора категорија на стручна и борбена оспособе-

ност се распоредува пилот  од трета категорија ако: 
- во годината во која се предлага за распоредување 

во втора категорија,  остварил најмалку 80% од пропи-
шаниот налет; 

- во последните 12 месеци пред стекнување на ус-
ловите за распоредување во втора категорија  не му би-
ла изречена заштитна мерка поради повреда на прави-
лата на службата; 

- во трета категорија на стручна и борбена оспосо-
беност  бил распореден најмалку 4 години; 

- во трета категорија на стручна и борбена оспособе-
ност  имал поминато најмалку 400:00 часови на летање; 

-  го положил теоретскиот и практичниот дел од ис-
питот според Програмата за втора категорија на струч-
на и борбена оспособеност. 

Теоретскиот и практичниот дел од испитот според 
Програмата за втора категорија на стручна и борбена 
оспособеност се полага пред комисија формирана од 
страна на   командантот на ВВ и ПВО. 

Кандидатот може да го полага испитот според Про-
грамата за втора категорија на стручна и борбена оспо-
собеност, најрано 6 месеци пред исполнување на усло-
вот од став 1 алинеја 3 на овој член.  

Член 23 
Теоретскиот дел од испитот според Програмата за 

втора категорија на стручна и борбена оспособеност се 
состои од следните предмети (АМC, FCL 1.470 (в) ): 

- Прописи од областа на военото воздухопловство; 
- Метеорологија; 
- Навигација; 
- Принципи на летање; 
- Комуникации (употреба на англиски јазик и фро-

зеологија); 
- Теорија на гаѓање, ракетирање и бомбардирање 

(за борбени воздухоплови); 
- Кооперација на повеќечлен екипаж, за воздухоп-

лов повеќесед. 

Практичниот дел од испитот според Програмата за 
втора категорија на стручна и борбена оспособеност го 
организира  командантот на ВВ и ПВО за секој вид на 
воздухоплов одделно (ЈАR, FCL 1.170, APPENDIX 1+2 
ТО ЈАR FCL 1.170 IЕМ FCL 1.170).  

Член 24 
Во прва категорија на стручна и борбена оспособе-

ност се распоредува пилот од втора категорија, ако: 
- во годината во која се предлага за распоредување 

во прва категорија остварил најмалку 80% од пропиша-
ниот налет; 

- во последните 12 месеци пред стекнување на ус-
ловите за распоредување во прва категорија не му била  
изречена заштитна мерка поради повреда на правилата 
на службата; 

- во втора категорија на стручна и борбена оспосо-
беност  поминал најмалку 4 години; 

- во втора категорија на стручна и борбена оспособе-
ност  имал поминато најмалку 700:00 часови на летање; 

-  го положил теоретскиот и практичниот дел од ис-
питот според Програмата за прва категорија на стручна 
и борбена оспособеност; 

- за пилот на воздухоплов повеќесед  има воено ле-
тачко звање прв пилот на воздухоплов повеќесед нај-
малку 2 години. 

Испитот според Програмата за прва категорија на 
стручна и борбена оспособеност се состои само од тео-
ретски дел. 

Кандидатот го полага теоретскиот дел од испитот спо-
ред Програмата за прва категорија на стручна и борбена 
оспособеност на начин што обработува одобрена тема од 
командантот на ВВ и ПВО и истата ја брани пред комиси-
ја формирана од страна на командантот на ВВ и ПВО. 

Кандидатот може да го полага испитот според Про-
грамата за прва категорија на стручна и борбена оспо-
собеност, најрано 6 месеци пред исполнување на усло-
вот од став 1 алинеја 3 на овој член.  

Член 25 
Пилот кој е распореден на друг тип на воздухоплов 

три години ја задржува категоријата на стручна и борбена 
оспособеност на која бил распореден. По истекот на рокот 
од три години од денот на распоредувањето ако на новиот 
тип на воздухоплов не ги исполни условите за распореду-
вање во категоријата која ја имал, се распоредува во кате-
горија на стручна и борбена оспособеност за која ги ис-
полнува условите пропишани со овој правилник.  

2. Навигатор, оператор-навигатор 
и техничар-оператор  

Член 26 
Во трета категорија на стручна и борбена оспособе-

ност се распоредува слушател-летач по завршувањето 
на школувањето односно курсот-преквалификација за 
навигатор, оператор-навигатор и техничар-оператор. 

 
Член 27 

Во втора категорија на стручна и борбена оспособе-
ност се распоредува навигатор, оператор-навигатор и 
техничар-оператор ако: 

-  има поминато 5 години во вршење на летачка 
служба; 

- во трета  категорија на стручна и борбена оспособе-
ност  има поминато најмалку 200:00 часови на летање и 

-  го положи испитот според Програмата за втора 
категорија на стручна и борбена оспособеност. 

 
Член 28 

Во прва категорија на стручна и борбена оспособе-
ност се распоредува навигатор, оператор-навигатор и 
техничар-оператор, ако: 

-  има поминато 10 години во вршење на летачка 
служба; 

- во втора категорија на стручна и борбена оспособе-
ност  има поминато најмалку 500:00 часови на летање и 

-  го положил испитот според Програмата за прва 
категорија на стручна и борбена оспособеност. 
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Член 29 
Навигатор, оператор-навигатор и техничар-оператор 

кој е распореден на друг тип на воздухоплов, три години 
ја задржува категоријата на стручна и борбена оспособе-
ност на која бил распореден. По истекот на рокот од три 
години од денот на распоредувањето, ако на новиот тип 
на воздухоплов не ги исполни условите за распоредува-
ње во категоријата која ја имал, се распоредува во кате-
горија на стручна и борбена оспособеност за која ги ис-
полнува условите пропишани со овој правилник. 

 
IV. ВРШЕЊЕ НА ЛЕТАЧКА СЛУЖБА  

1. Вршење на летачка служба  
Член 30 

Летачката служба во Армијата претставува вршење 
на летачка должност во воени воздухоплови како член 
на екипаж. 

Член 31 
Начинот на вршењето на летачката служба на вое-

ните летачи со стекнати звања од членовите 200, 201 
став 2 и 202 од Законот за служба во Армијата, е про-
пишан во воздухопловно-техничките упатства за кори-
стење на секој вид на воздухоплов одделно.  

Член 32 
На воен летач во вршење на летачката служба му се 

смета времето поминато на: 
- школување, односно стручно оспособување и усо-

вршување, доколку во текот на календарската година  
извршил најмалку 80 % од обуката според Планот и 
Програмата за летачка обука; 

- извршување на должности во странство, ако бил 
распореден по потреба на службата од кои причини не-
мал услови за вршење на летачка служба; 

- извршување на должности во други органи на др-
жавната управа, доколку во текот на календарската го-
дина  извршил најмалку 80 % од обуката според Пла-
нот и Програмата за летачка обука.  

Член 33 
На воен летач во вршење на летачката служба не му 

се смета времето за кое по сопствена вина не ја извр-
шил обуката според Планот и Програмата за извршува-
ње на летачка обука. 

Член 34 
Командантот на ВИНГ-от го отстранува воениот 

летач од вршење на дневните летачки активности, до-
колку лекарот од воздухопловната единица при извр-
шување на лекарските прегледи  пред почетокот на 
дневните летачки активности, констатира дека воениот 
летач е под дејство на алкохол, опојни дроги и други 
психотропни супстанции, дека е уморен, болен или е 
во таква психофизичка состојба што не му овозможува 
безбедно вршење на службата.   

2. Дозвола на воен летач  
Член 35 

Според препораките и стандардите на НАТО и Меѓу-
народната цивилна воздухопловна организација (ICAO) 
воениот летач може да извршува определени должности 
во воениот воздухоплов ако има Дозвола на воен летач. 

 
Член 36 

Дозволата на воен летач која е со важност од 12 месеци,  
воените летачи ја добиваат со распоредување во трета кате-
горија на стручна и борбена оспособеност, а специјалисти-
те-летачи со завршување на стручното оспособување и усо-
вршување за одредена категорија на специјалист-летач од 
член 202 став 2 од Законот за служба во Армијата.  

Важноста на Дозволата на воен летач ја продолжува 
командантот на ВИНГ-от или од него овластено лице, врз 
основа на наод, оценка и мислење на комисијата за утвр-
дување на способноста за вршење на летачка служба. 

Образецот на Дозволата на воен летач содржи шест 
страници испечатени на картон во светло сина боја, со 
димензии 14х9,5 см. 

Образецот на Дозволата  на воен летач е составен 
дел на овој правилник (Прилог бр. 1). 

V. ЛЕТАЧКА ОБЛЕКА И ОПРЕМА  
Член 37 

За време на вршење на летачката служба воените 
летачи носат летачка облека и опрема.  

Член 38 
Летачката облека за пилот, навигатор, оператор-на-

вигатор, техничар-оператор и слушател-летач за пилот 
се состои од: 

- летачка јакна, кожена огноотпорна; 
- летачка јакна платнена огноотпорна; 
- летачка бунда огноотпорна; 
- летачки комбинезон летен огноотпорен; 
- летачки комбинезон зимски огноотпорен; 
- летачки комбинезон за АБХ заштита; 
- летачки подкомбинезон, летен огноотпорен; 
- летачки подкомбинезон, зимски огноотпорен; 
- летачки чизми со појачување на прстите, огноот-

порни; 
- летачки получизми со појачување на прстите; 
- летачки ракавици, кожени огноотпорни; 
- летачки ракавици платнени огноотпорни; 
- маици со кратки ракави; 
- маици со долги ракави; 
- капа за зимски услови (ушанка); 
- капа за летни услови (качкет) и 
- капа плико. 
Покрај летачката облека од став 1 на овој член пи-

лотите користат и анти Г одело за пилоти на борбени 
авиони. 

Член 39 
Летачката опрема за пилот, навигатор, оператор-нави-

гатор, техничар-оператор и слушател-летач, се состои од: 
- пилотска кацига и слушалки; 
- појас за спасување; 
- плочка за идентификација; 
- личен дозиметар; 
- заштитна маска  фонична; 
- заштитни ракавици; 
- АБХО комплет-ЛПД; 
- торба за летачка опрема; 
- тактички елек за преживување (стегач за сопирање 

на крварење, свирче, торбица за вода, пластичен кибрит, 
огледало за сигнализација, покривач, алатка за палење на 
оган, нож, сигнална ламба, сигнален факел, лансер за сиг-
нални ракети, заштитен крем против смрзнување, зашти-
тен крем против каснување од инсекти, појас СРУ-21П, 
компас, радионавигациска карта и прибор за цртање, 
планшета за забелешки во лет, радио примопредавател; 

- санитетски комплет СНК-19; 
- штитници против зрачење и 
- наочари против зрачење. 
Пилотите покрај летачката опрема од став 1 на овој 

член  користат и пилотски часовник, пилотски наочари 
и торба за навигациски прибор. 

Техничарите-оператори покрај летачката опрема од 
став 1 на овој член, користат и појас за врзување. 

Пилотите, навигаторите и операторите-навигатири 
покрај летачката опрема од став 1 на овој член, кори-
стат навигациски сметач.  

Член 40 
Летачката облека за специјалист-летач се состои од: 
- летачка јакна, платнена огноотпорна; 
- летачки комбинезон, летен огноотпорен; 
- летачки комбинезон зимски огноотпорен.  

Член 41 
На воените летачи на кои при вршењето на должно-

стите ќе им се оштети летачката облека и опрема иста-
та ќе им биде заменета со нова.   

Член 42 
На летачкиот комбинезон, летачката бунда и летач-

ката јакна, воените летачи носат знак за чин, знаме на 
Република Македонија, летачки знак, знак за припад-
ност на летачката единица, знак за видот на воздухоп-
ловот на кој се изведува летачката обука и се извршу-
ваат летачките должности, презимето, крвната група и 
знак за едно од стекнатите воно летачки звања. 
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VI. ОБЛИК И СОДРЖИНА НА ЛЕТАЧКА КНИШКА  
Член 43 

Летачката книшка претставува документ во која се 
впишуваат службените податоци за вршењето на ле-
тачката служба во Армијата.  

Член 44 
Летачката книшка содржи 140 страници изработени 

од бела хартија, со димензии 15х21 см и корици изра-
ботени од тврд материјал во темно сина боја.   

Член 45 
На образецот на летачката книшка на предната ко-

рица во горниот дел со големи печатни букви во боја 
на злато е испишан текстот: "АРМ-ВВ", а под него со 
големи печатни букви во боја на злато е испишан тек-
стот: "ЛЕТАЧКА КНИШКА". 

На првата страница во горниот десен агол со мали 
печатни букви е испишан текстот: "ЗА СЛУЖБЕНА 
УПОТРЕБА", а под него се наоѓаат рубриките за бро-
јот на летачката книшка, чинот на воениот летач, пре-
зимето, татковото име и името, летачкото звање, дату-
мот на издавањето на летачката книшка, местото за пе-
чат и потпис на овластеното лице кое ја заверува. 

На останатите страници се внесуваат службените 
податоци за вршење на летачката служба и тоа: 

- на третата и четвртата страница, летачки звања; 
- од петтата до деветата страница, завршени летач-

ки школи и курсеви; 
- од деветата до триесетидеветата страница, годи-

шен налет по типови на воздухоплови; 
- од триесетидеветата до четириесетидеветата стра-

ница, стручната оспособеност на пилотот; 
- од четириесетидеветата до педесетитретата стра-

ница, пофалби, награди и одликувања во врска со вр-
шењето на летачката служба; 

- од педесетитретата до педесетиседмата страница, 
направени несреќи при извршувањето на должностите 
на воениот воздухоплов; 

- од педесетиседмата до шеесетипрвата страница, 
стручните грешки и заштитните мерки; 

- од шеесетипрвата до седумдесетипрвата страница, 
оценка на здравствената способност; 

- од седумдесетипрвата до седумдесетипетата стра-
ница, извршени падобрански скокови; 

- од седумдесетипеттата до седумдесетидеветата 
страница преведување на други воздухоплови; 

- од седумдесетидеветата до осумдесетитретата 
страница, прекини во летачката служба и 

- од осумдесетитретата до деведесетипрвата страни-
ца, податоци за летачкиот стаж. 

На стотриесетидеветата страница е отпечатен тек-
стот кој се однесува на упатството за водење на летач-
ката книшка, а на сточетириесетата страница се содр-
жани рубриките за внесување на бројот на страниците 
кои ги содржи летачката книшка, датумот на нејзиното 
издавање и местото за печат и потпис на овластеното 
лице кое ја заверува. 

Образецот на летачката книшка е составен дел на 
овој правилник (Прилог бр. 2).  

Член 46 
Службените податоци во летачката книшка ги впи-

шува сопственикот на книшката, а ги заверува со пот-
пис и печат командантот на ВВ и ПВО.  

Член 47 
Издадените летачки книшки се евидентираат при 

Командата на военото воздухопловство и противвоз-
душната одбрана. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 48 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за воени летачи и ле-
тачка служба во Армијата на Република Македонија бр. 
01-810/1 од 17.02.1997 год., бр. 01-3654/1 од 05.06.2000 
год. и бр.  01-2923/1 од 23.04.2002 година. 

Член 49 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македонија". 
 

       Бр. 01-2348/1        Министер за одбрана, 
20 април 2004 година            д-р Владо Бучковски, с.р. 
             Скопје 
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467. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Служ-
бен 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 додаде-
на 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 04.05.2004 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: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                        до 18,306 
- МБ - 98                                                         до 18,731 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 18,730 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 18,549 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 18,972  
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 17,389  
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 17,323 
 
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М - 1 (М)       до 10,051 
- М - 2       до 10,025 
 
2. Претпријатијата и другите правни и физички ли-

ца, што вршат промет на нафтени деривати и увозници 
(во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат 
цените за одделни нафтени деривати така што највисо-
ките малопродажни цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 55,50 
- МБ - 98                                                           до 56,00 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                   до 56,00 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 52,50 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до 53,00 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 39,50 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                          до 28,50  
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 12,450 
- М - 2       до 12,420  
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "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 - 86                                                             25,128 
- МБ - 98                                                              25,127 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                      25,128 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              22,343 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            22,343  
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,486 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                               3,230 
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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 изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                            до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
- 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 објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 05.05.2004 година. 

 
    Бр. 02-381/1                                 Претседател, 
4 мај 2004 година                         Славе Ивановски, с.р.    
        Скопје  

___________ 
468. 

Врз основа на член 122, став 1, алинеја 2 и 3, а  во 
врска со член 163, став 1 точка 4 од Законот за хартии 
од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за 
хартии од вредност на ден 29.04.2004 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На брокерската куќа “ЕУРОБРОКЕР“ АД Скопје, 

привремено и се забранува вршење на работи со долго-
рочни хартии од вредност, за дејностите за кои има до-
биено одобрение од Комисијата за хартии од вредност. 

 2. Изречената забрана од точка 1 на ова решение 
влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе 
трае 45 работни дена од донесувањето на ова решение. 

 3. Се задолжува “Македонската берза на долгороч-
ни хартии од вредност“ АД Скопје да го суспендира 
Еуроброкер АД Скопје од тргувањето на Берзата сог-
ласно ова решение. 

 4. Жалбата изјавена против ова решение не го од-
лага неговото извршување. 

 5. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 08-374/6           Комисија за хартии од вредност 

29 април 2004 година                        Претседател, 
      Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
469. 

Врз основа на член 37, член 38, член 41 и член 42 
од Законот за хартии од вредност (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 
4/02,  37/02, 31/03 и 85/03) и член 235 од Законот за 
општа управна постапка (“Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 47/1987), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија бр. 
52/91) е преземен како републички пропис, а поста-
пувајќи по жалбата бр. 01-1199 од 27.02.2004 година 
изјавена од ГД Гранит АД Скопје против точка 4 од 
Решението на КХВ бр. 07-75/5 од 28.01.2004 година, 
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вред-
ност донесена на седницата одржана на 31.03.2004 
година, Комисијата издава  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Жалбата бр. 01-1199 од 27.02.2004 година изјавена 

од ГД Гранит АД Скопје, против точка 4 од Решението 
на КХВ бр. 07-75/5 од 28.01.2004 година за делумно одо-
брување на барањето за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност се уважува во целост. 

2. Барањето бр. 01-5482 од 07.08.2003 година, за да-
вање  одобрение за издавање долгорочни хартии од 
вредност - втора емисија на акции на ГД Гранит АД 
Скопје се одобрува и во делот што се однесува на ка-
питализација на дел од добивката од 2000 година. 

3. На ГД Гранит АД Скопје се дава одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од вредност - втора емиси-
ја на 83.947 обични акции и 8.940 приоритетни акции, 
односно вкупно 92.887 акции во вредност од 464.435 
евра или во денарска противвредност од 28.461.412 де-
нари по средниот курс на НБРМ на денот на издавање 
на Решението, согласно Одлуката за издавање акции од 
втора емисија бр. 02-3386 од 22.05.2003 година. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 3 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

 Бр. 07-75/15           Комисија за хартии од вредност 
31 март 2004 година                           Претседател, 

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

470. 
Врз основа на точка 3.5 од Одлуката за издавање, 

продажба, циркулација и исплата на благајнички запи-
си на Народна банка на Република Македонија („Сл. 
весник на РМ“ бр.26/04 - пречистен текст), гувернерот 
на Народна банка на Република Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИ НА СЕ-
КУНДАРЕН ПАЗАР НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ  

I. Општи одредби  
1. Со ова упатство се регулира техниката за порам-

нување на трансакциите на секундарниот пазар на бла-
гајнички записи.  

2. Тргувањата со благајнички записи на секундар-
ниот пазар се порамнуваат согласно принципот испо-
рака наспроти плаќање (delivery vs payment), со цел да 
се обезбеди брзина, сигурност и ефикасност при транс-
ферот на паричните средства и сопственоста на благај-
ничките записи. 

3. Принципот испорака наспроти плаќање се реали-
зира со трансфер на паричните средства преку системот 
за порамнување на Народна банка на Република Маке-
донија (во понатомошен текст: Народна банка) - МИПС, 
и истовремен пренос на сопственоста на благајничките 
записи во системот за електронска евиденција на Народ-
на банка, согласно техниката опишана подолу.  

II. Постапка за доставување на налозите  
4. По склучената трансакција на секундарниот па-

зар, во текот на денот на тргувањето, до Народна банка 
се доставува налог за префрлање на сопственоста на 
благајнички записи и налог за трансфер на парични 
средства (Анекс 1). 

а) Налог за префрлање на сопственоста на благај-
ничките записи   

Налог за префрлање на сопственоста на благајнич-
ките записи во МИПС треба да издаде банката-прода-
вач на благајничките записи со порака МТ999. Издава-
њето на оваа порака значи условен налог на Народна 
банка да изврши префрлање на сопственоста на благај-
ничките записи, ако во тековниот ден има соодветен 
налог за пренос на парични средства од страна на бан-
ката-купувач. 
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Пораката за пренос на сопственоста на благајнич-
ките записи е стандардна порака МТ999 согласно со 
Стандардот за форматот и намената на пораките во 
МИПС, а во полето 79 ја има следната содржина: 

 
ОПИС НА 

СОДРЖИНАТА OPIS 
/TEXTMESSAGE/N
BRMMK2XCBO 

Налогот е во врска со Дирекци-
јата за ЦБО 

CByyyy/3!n-3!n Број на аукција на која се издаде-
ни благајничките записи во след-
ниот формат ЦБNNNN/X-Y, при 
што: кратенката ЦБ означува дека 
станува збор за записи на централ-
ната банка, на местото на NNNN 
стои годината кога записите се 
продадени, на местото на X стои 
редниот број на аукцијата која се 
одржува во тековната година, и на 
местото на Y се наведува рокот на 
достасување на благајничките за-
писи. 

15d Номинален износ на благајнич-
ки записи кои се продаваат 

6d Датум кога треба да се изврши 
преносот согласно форматот за 
датуми кој се применува во 
МИПС "GGMMDD" 
(задолижтелно датумот на валу-
та со која работи МИПС во мо-
ментот на праќање) 

15d Дисконтиран износ по кој се 
продадени благајничките запи-
си (износ кој треба да го содр-
жи пораката за префрлање на 
парични средства) 

15!n Број на сметка за порамнување 
на банката купувач на записите 
во Народна банка  

 
б) Налог за трансфер на парични средства 
Налогот за трансфер на парични средства е стандард-

на порака МТ103, согласно со Стандардот за форматот и 
намената на пораките во МИПС, која содржи код /DVP/ 
во првиот ред од полето 72. По кодот /DVP/ треба да се 
наведе (во формат: nnn-nnnddddddddddddddd): 

а) бројот на аукцијата на записите кои се купуваат 
(3!n-3!n) и 

б) номинален износ на записите кои се купуваат (15d). 
Дисконтиран износ по кој се купуваат записите е во 

полето 32 на пораката МТ103, додека банката од која 
ги купува записите е во полето 57 на пораката МТ103. 

III. Проверка на усогласеноста на налозите и спро-
ведување на преносот на парични средства и на сопс-
твеноста на благајнички записи  

5. По пристигнувањето на налозите во МИПС, се 
врши формална проверка и усогласеност на нивните 
елементи. 

6. По извршената формална проверка, налозите се 
контролираат од страна на Дирекцијата за централно 
банкарски операции, со цел да се утврди дали продава-
чот располага со соодветните благајнички записи. 

7. По направените проверки и извршувањето на на-
логот за пренос на парични средства, се врши пренос 
на сопственоста на благајнички записи. 

Дирекцијата за централно банкарски операции до-
ставува известување за настанатите промени во пор-
тфолио на хартии од вредност до соодветните банки. 

8. На крајот на датумот на валута на МИПС, нало-
зите за кои нема соодветна порака или парот на налози 
за трансфер на парични средства и пренос на сопстве-
носта на благајнички записи не се совпаѓаат од форма-
лен и суштински аспект, се поништуваат. 

 
IV. Останати одредби 
9. Ова упатство е составен дел на Одлуката за изда-

вање, продажба, циркулација и исплата на благајнички 
записи на Народна банка на Република Македонија. 

10. Со денот на влегување во сила на ова Упатство 
престанува да важи Упаството за порамнување на 
трансакции на секундарен пазар на благајнички записи 
У.бр. 2868 (“Службен весник на РМ”, бр. 70/2002) 

11. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вување во “Службен весник на Република Македони-
ја”, а ќе се применува од 07.05.2004 година.  
         У.бр. 5                                                Гувернер, 
4 мај 2004 година                               Љубе Трпески, с.р. 
        Скопје 

АНЕКС 1 
 

Пример за пораки за порамнување на трансакциите 
на секундарниот пазар на благајнички записи 

 
Банка А, со сметка број 100-000000011199, продава бла-

гајнички записи од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од 
10.000.000,00 денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 го-
дина на Банка Б, со сметка број 100-000000022299.  
MT999 
Banka A -> Narodna Banka 
1:F01BNKAMK22XXXX4444666666 
2:I999NBRMMK2AXXXXU1003 
:20:654321/CBO 
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO 
CB2002/025-028 
10000000,00 
020717 
9999000,00 
100000000022299 
 
MT103 
Banka B -> MIPS (-> Banka A) 
1:F01BNKBMK2XXXXX4444666666 
2:I103NBRMMK2AXXXXU1003 
3:{113:0050} 
:20:494931/BZ 
:32A:020717MKD9999000,00 
:50:/ 100000000022299 
BANKA B 
:53B:/D/100000000022299 
:57D:/100000000011199 
BNKAMK22 
:59:/ 100000000011199 
BANKA A 
:70: /O/12345/01 
/S/442 
:72:/DVP/025-02810000000,00 
_______________________________________________  

O Б Ј А В А  
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2004 ГОДИНА  

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производители на индустриски производи во март 2004 
година во однос на февруари 2004 година е 0.008. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот e 0.003. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производители 
на индустриски производи во март 2004 година во однос на 
истиот месец од претходната година изнесува -0.009. 

 4. Коефициентот на пораст на животните трошоци 
во Република Македонија во март 2004 година во од-
нос на просекот на животните трошоци за 2003 година 
во Република Македонија е 0.008.  

                                 Директор, 
            м-р Дончо Герасимовски, с.р.  






