
 
 
 
 
 
 
 
 

"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок     за     рекламации     15    дена.  

Среда, 10 декември 2003 
Скопје 

Број 79                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1727. 
Врз основа на член 86, став 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам  

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
I 

Поради престанок на функцијата претседател на Со-
бранието на Република Македонија се разрешува од член 
на Советот за безбедност на Република Македонија: 

-  м-р Никола Поповски. 
II 

За член на Советот за безбедност на Република Ма-
кедонија се именува: 

- д-р Љупчо Јордановски, претседател на Собранието 
на Република Македонија.  

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

   Бр. 07-1615                               Претседател  
24 ноември  2003 година        на Република Македонија, 

       Скопје                            Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

1728. 
Врз основа на член 538 став 7 од Законот за трговски-

те друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 
31/01, 50/01, 6/02 и 61/02), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СМЕТКОВ-
НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ, ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
И  ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Уредбата за сметковниот план за банките, ште-

дилниците и други финансиски организации (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 43/95, 46/99 и 
73/2002), во сметковниот план, кој е составен дел на 
Уредбата, во класата: �3 - Девизни средства и пласмани 
во странска валута�, во групата: �32 - Краткорочни кре-
дити во странска валута�, по сметката: �326 - Побарува-
ње по краткорочни кредити во странска валута од други 
комитенти�, се додава нова сметка �327�, која гласи: 

�327-Побарување по краткорочни кредити во стран-
ска валута од резиденти - физички лица�. 
Во групата: �34 - Долгорочни кредити во странска 

валута�, по сметката: �346 - Побарување по долгороч-
ни кредити во странска валута од други комитенти�, се 
додава нова сметка �347�, која гласи: 

�347-Побарување по долгорочни кредити во стран-
ска валута од резиденти - физички лица�.  

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

  Бр. 23-5298/1                    Претседател на Владата  
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

1729. 
Врз основа на член 16, став 1 и 2 и член 48 од Зако-

нот за стоковни резерви (�Службен весник на СРМ� бр. 
47/87 и �Службен весник на Република Македонија� 
бр. 13/93) и член 35 и 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА СВИНСКО МЕСО ИЗРАЗЕНО 

ВО ЖИВО ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ  
Член 1 

Министерството за финансии - Биро за стоковни 
резерви да изврши продажба на 938.930 кг. свинско ме-
со изразено во живо од стоковните резерви. 

 
Член 2 

Продажбата на свинското месо од член 1 на оваа 
одлука ќе се изврши по цена од 76,70 денари за еден 
килограм жива мера, со пресметан ДДВ, франко скла-
диштар.  

Член 3 
Бирото за стоковни резерви ќе распише јавен повик 

- тендер за продажба, при што покрај продажната цена, 
количината на свинско месо изразено во живо и разме-
стеноста на свињарските фарми - складиштари, побли-
ску  се определат и другите услови за продажба.  ќе

 
Член 4 

Се задолжува Министерството за финансии - Биро 
за стоковни резерви во соработка со Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство и Мини-
стерството за економија да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
Бр. 23-5223/1                       Претседател на Владата  

8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1730. 
Врз основа на член 72,  став 2  од Законот за радиоди-

фузната дејност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на 
предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одр-
жана на 8.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ 
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН  

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ  
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-

дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал, бр. 23-2837/1 од 22 декември 1997 година 
(�Службен весник на Република Македонија бр. 67/97 од 
29 декември 1997 година), во точка 1, став 1, алинеја 1: 

- да се избрише името на населбата: с. Ново Конско 
(општина Гевгелија). 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

 Бр. 23-5099/1                     Претседател на Владата 
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1731. 
Врз основа на член 72,  став 2  од Законот за радиоди-

фузната дејност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на 
предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одр-
жана на 8.12.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ 
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН  

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ  
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радио-

дифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал, бр. 23-302/1 од 30 март 1998 година (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 16/98 од 2 април 
1998 година), во точка 1, став 1, алинеја 1: 

- да се избришат имињата на населбите: с. Мраморец 
(општина Белчишта) и населба Превалец (општина Велес). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

  Бр. 23-5099/2                    Претседател на Владата 
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1732. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/97), Владата на Република Македони-
ја, на предлог на Советот за радиодифузија, на седни-
цат  одржана на 8.12.2003 година, донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ  
ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН 

РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ  
1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на ради-

одифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници 
од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски 
сигнал, бр. 23-4297/1 од 15 септември 1999 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 61/99 од 
24 септември 1999 година), во точка 1, став 1, алинеја 1: 

- да се избрише името на населбата: с. Смилево (оп-
штина Демир Хисар). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

 Бр. 23-5099/3                      Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1733. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8.12.2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ  

ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ  
Член 1 

Во Одлуката за образување на Национален комитет 
за климатски промени (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/2000), во членот 2, став 1, алинеја 6 
се менува и гласи:  

�-разгледување и одобрување на компонентите од 
Националните извештаи пред истите да бидат доставе-
ни за одобрување до Владата на Република Македонија 
и д Конференцијата на страните�. о   

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи:  
�Националниот комитет за климатски промени е во 

следниов состав: 
- д-р Наташа Марковска, претседател, Македонска 

академија на науките и уметностите;  
- м-р Обрадовиќ Грнчаровска Теодора, заменик 

претседател, Министерство за животна средина и про-
сторно планирање;  

- Елези Алириза, член, Министерство за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство;  

- Павловска Кристина, член, Министерство за фи-
нансии;  

- Зрмановски Дејан, член, Министерство за еконо-
мија;  

- д-р Јосифовски Борислав, член, Министерство за 
здравство;  

- Филиповска Рада, член, Министерство за транс-
порт и врски;  
д-р Димитријевиќ Јелена, член, Министерство за 

образование и наука;  
- Алчинова Моневска Сузана, член, Управа за хи-

дрометереолошки работи;  
- д-р Зиков Михаило, член, Природно-математички 

факултет;  
- Цоневски Тодор, член, ЈВП �Водостопанство на 

Македонија�;  
- Мицева Руска, член, Движење на екологистите на 

Македонија;  
- Стојковска Катерина, член, Регионален центар за 

заштита на животна средина  и  
- м-р Трајковска Трпевска Магдалена, член, �Техно-

лаб  ДОО Рударски институт�. � 
Член 3 

Во член 4 после зборовите �Националниот коми-
тет се додаваат зборовите: �за климатски промени�. � 

 
Член 4 

Во член 5, точката на крајот на реченицата се бри-
ше  се додаваат зборовите: �и просторно планирање�. и

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Решението за именување претседа-
тел, заменик-претседател и членови на Националниот 
комитет за климатски промени на Република Македо-
ниј  број 17-4127/2 од 5.09.2000 година. а

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
Бр. 23-5179/1                     Претседател на Владата      

8 декември 2003 година        на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1734. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 08.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2003  ГОДИНА  

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35012 Ос-
новен суд Крушево, Програма 12- Судска администра-
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ција, потставката 425111-  Поправка и сревисирање на 
леки коли се намалува за 15.000,00 денари, потставката 
426614- Осигурување на недвижности и права се нама-
лува за 46.000,00 денари, потставката 427120 - Опера-
тивни расходи на судовите се намалува за 10.000,00 де-
нари, потставката 421112 - Водовод и канализација се 
зголемува за 6.000,00 денари, потставката 423111 - По-
шта се зголемува за 25.000,00 денари, потставката 
423211 - Горива и масла се зголемува за 10.000,00 де-
нари, потставката 423214 - Регистрација на моторни 
возила се зголемува за 15.000,00 денари и потставката 
424111 - Канцелариски материјали се зголемува за 
15.000,00 денари.    

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Бр. 23-5283/1                     Претседател на Владата      
8 декември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1735. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2003  ГОДИНА  

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 04007 - 
Агенција за развој и инвестиции,  Програма 11 Адми-
нистрација, потставката 421111- Електрична енергија 
се намалува за 120.000,00 денари, потставката 421112-  
Водовод и канализација се намалува за 120.000,00 де-
нари, потставката 422111 - Централно греење се нама-
лува за 160.000,00 денари, потставката 423112 - Теле-
фон и телефакс се зголемува за 120.000,00 денари, пот-
ставката 426718 - Други договорни услуги се зголемува 
за 120.000,00 денари  и потставката 427117 -  Репрезен-
тација се зголемува за 160.000,00 денари.   

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
       Бр. 23-5305/1                     Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1736. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2003  ГОДИНА  

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 01002 
Агенција за разузнавање, Програма 11-Администраци-
ја, 401111-Основни плати-функционери се зголемува за 
169.044,00 денари, потставката 401217-Надомест за 
храна се зголемува за 4.934,00 денари, потставката 

402112-Придонес за бенифициран стаж се зголемува за 
157.566,00 денари. Во Програма 12 Дејност, 401112-
Основни плати-работници се намалува за 173.978,00 
денари, потставката 402111-Основни придонеси за 
ПИО се намалува за 157.566,00 денари.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
       Бр. 23-5282/1                     Претседател на Владата      
8 декември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1737. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2003  ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35015 Ос-
новен суд Охрид, Програма 12-Судска администрација, 
потставката 420111-Патување во земјата-хранарина 
(дневници) се намалува за 30.000,00 денари, потставка-
та 420112-Патување во земјата-патни расходи се нама-
лува за 30.000,00 денари, потставката 421111-Еле-
ктрична енергија се намалува за 180.000,00 денари, 
потставката 425216-Одржување на градежни објекти се 
намалува за 50.000,00 денари, потставката 425218-Дру-
ги услуги за одржување се намалува за 100.000,00 де-
нари, а потставката 423111-Пошта се зголемува за 
390.000,00 денари.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр. 23-5284/1                     Претседател на Владата      
8 декември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1738. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2003  ГОДИНА  

Член 1 
 Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35005 Ос-
новен суд-Дебар, Програма 12-Судска администрација, 
потставката 424211-Униформи се намалува за 10.000,00 
денари, потставката 424212-Работна облека се намалува 
за 25.000,00 денари, потставката 425215-Сервисирање на 
опрема се намалува за 20.000,00 денари, потставката 
426411-Судски преведувачи се намалува за 18.700,00 де-
нари, потставката 426711-Преведувачи се намалува за 
130.000,00 денари, потставката 425216-Одржување на 
градежни објекти се зголемува за 73.700,00 денари и 
потставката 426614-Осигурување на недвижности и пра-
ва се зголемува за 130.000,00 денари.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр. 23-5234/1                     Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1739. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА   

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 36010 Ос-
новно јавно обвинителство - Крива Паланка, Програма 
12 - Судска администрација, 421112-Водовод и канали-
зација се намалува за 5.000 денари, потставката 
421111-Електрична енергија се намалува за 35.000 де-
нари, потставката 423112-Телефон и телефакс се зголе-
мува за 3.000 денари, потставката 423211-Горива и 
масла се зголемува за 2.000 денари, потставката 
424111-Канцелариски материјали се зголемува за 
20.000 денари, потставката 424114-Други администра-
тивни материјали се зголемува за 15.000 денари.  

 
Член 2 

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

 
        Бр. 23-5233/1      Претседател на Владата 
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1740. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА   

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, разделот 15001 - 
Министерство за труд и социјална политика, Програма 
11 - Администрација, се намалуваат износите на потста-
вките: 401111 - Основни плати функција за 46.060 дена-
ри, 401216-Надомест за превоз - 1.800 денари, 401217-
Надомест за храна за 4.600 денари, 402111-Основен при-
донес за ПИО за 16.600 денари, 402211-Основен придо-
нес за здравство за 7.896 денари, 402311-Основен придо-
нес за вработување за 1.252 денари, 402411-Основен 
придонес за водоснабдување за 156 денари и 402511-
Персонален данок за 7.182 денари, а во Програма 12-Ре-
форма на пензиски систем, се зголемуваат износите на 
потставките: 401111-Основни плати функција за 46.060 
денари, 401216-Надомест за превоз-1.800 денари, 
401217-Надомест за храна за 4.600 денари, 402111-Осно-
вен придонес за ПИО за 16.600 денари, 402211-Основен 
придонес за здравство за 7.896 денари, 402311-Основен 
придонес за вработување за 1.252 денари, 402411-Осно-
вен придонес за водоснабдување за 156 денари и 
402511-Персонален данок за 7.182 денари. 

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

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
        Бр. 23-5309/1      Претседател на Владата 
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1741. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА   

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 16001-
Министерство за образование и наука, Програма 14-
Високо образование, потставката 426514-Други обра-
зовни услуги се намалува за 7.500.000,00 денари, а пот-
ставката 468111-Реконструкција на градежни објекти 
се зголемува за 7.500.000,00 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
        Бр. 23-5236/1      Претседател на Владата 
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1742. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА   

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 16001-
Министерство за образование и наука, Програма 16-
Студентски стандард, потставката 443511-Трансфери 
до студенти се намалува за 11.000.000,00 денари, а пот-
ставката 441512-Трансфери за студентски стандард се 
зго емува за 11.000.000,00 денари. л 

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

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
        Бр. 23-5235/1      Претседател на Владата 
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1743. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 но-
ември 2003 година, издава  

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Претприја-
тието за трговија и услуги �ФЛАМИНГО� експорт-им-
порт-Скопје, за време од 6 (шест) години. 
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2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на 
ул. �Маршал Тито� бб во Штип. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во  де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплатата и тоа:  

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во 

Буџетот на Република Македонија на сметка број 
40100-840-033-62207. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 корис-

никот на лиценцата ја доставува до Министерството за 
финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да 

побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на 
трговското друштво. 

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
Бр. 23-4839/1                     Претседател на Владата      

17 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1744. 
Врз основа на член 191 став 3 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 Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА ВОЕНО-ЛЕКАРСКАТА  
КОМИСИЈА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на рабо-
тење на воено-лекарската комисија при утврдувањето 
на посебната здравствена способност потребна за вр-
шење на служба во Армијата на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Армијата) на професионалните 
војници, воените старешини, питомците на Воената 
академија и лицата на стручно оспособување и усовр-
шување за офицери и подофицери во Армијата (во на-
тамошниот текст: воено лице).   

Член 2 
Воено-лекарската комисија (во натамошниот текст: 

Комисијата) е стручно медицинско тело за утврдување 
на посебната здравствена способност потребна за вр-
шење на служба во Армијата на военото лице, со седи-
ште во Воената болница во Скопје. 

Член 3 
Наодот, оцената и мислењето за здравствената спо-

собност на воените лица Комисијата ги дава врз основа 
на лекарските наоди и современите достигнувања во 
медицинската наука. 
Здравствената способност на лицата се цени според 

Списокот на болести, телесни мани, недостатоци и по-
вреди за оцена на здравствената способност за служба 
во Армијата (во натамошниот текст: Список на боле-
сти), кој е составен дел на Правилникот за мерилата за 
оценување на посебната здравствена и физичка способ-
ност за служба во Армијата на Република Македонија. 

 
Член 4 

Со работата на Комисијата раководи претседателот 
на Комисијата кој е лекар од соодветна специјалност, а 
во негово отсуство раководи неговиот заменик, кој е  
исто така лекар од соодветна специјалност. 
Административно-техничките работи на Комисија-

та ги врши секретарот на Комисијата. 
 

Член 5 
Комисијата која се состои од пет члена, работи во 

полн состав и дава наод, оцена и мислење со мнозинс-
тво на гласови од вкупниот број на членови. 
Доколку некој од членовите на Комисијата не се 

согласува со дадениот наод, оцена и мислење, може да 
го издвои своето мислење и притоа дава писмено 
обр зложение за тоа. а

 
Член 6 

Давањето на наод, оцена и мислење за телесно 
оштетување на военото лице поради рана, повреда или 
оштетување на организмот како последица на болест 
или како непосредна последица на воената служба, Ко-
мисијата го врши врз основа на медицинската докумен-
тација и податоците за околностите како настанала по-
вредата односно болеста, доставени од воената едини-
ца-установа која го упатила до Комисијата. 

 
Член 7 

Комисијата дава наод, оцена и мислење за здрав-
ствената  способност за вршење служба во Армијата 
кога военото лице се наоѓа на лекување во стационар-
ни и здравствени установи или на подолго боледување, 
а е потребна оцена на здравствената способност за вр-
шење служба во Армијата. 

 
Член 8 

По барање на Комисијата која ја спроведува по-
стапката за прием на служба на военото лице, по пред-
лог од лекарот што го лекува, по предлог од надлежни-
от старешина на воената единица-установа во која ли-
цето е на служба или на барање на лицето, Комисијата 
дава наод, оцена и мислење за здравствената способ-
ност на военото лице за вршење служба во Армијата, 
врз основа на непосредно извршениот преглед на вое-
ното лице и извршениот увид во целокупната медицин-
ска документација (наод од специјалистички прегледи, 
систематски прегледи, отпусни писма, лабораториски, 
рендгенски и други наоди издадени од надлежен лекар 
од воено здравствени или други установи). 
По исклучок од став 1 на овој член, доколку воено-

то лице не се јави на прегледот на кој е повикано, Ко-
мисијата може да даде наод, оцена и мислење само врз 
основа на приложената медицинска документација. 

 
Член 9 

Доколку Комисијата оцени дека приложената меди-
цинска документација не е доволна за давање наод, 
оцена и мислење за здравствената способност, може да 
го упати лицето на дополнителни (проширени) испиту-
вања во Воената болница или во друга медицинска 
установа. 
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Член 10 
Доколку Комисијата утврди дека лицето за кое треба 

да даде наод, оцена и мислење, го нема завршено лекува-
њето, го враќа предметот до надлежниот лекар, со препо-
рака како да постапи до завршувањето на лекувањето. 

 
Член 11 

Кога Комисијата дава наод, оцена и мислење за 
здравствената способност на военото лице, дава и мис-
лење за тоа дали раната, повредата или оштетувањето е 
добиено при вршењето на службата, односно дали бо-
леста или влошувањето на болеста е непосредна после-
дица на вршењето на службата. 

 
Член 12 

Доколку военото лице чија здравствена способност 
за вршење на служба во Армијата се утврдува е заболе-
но од повеќе болести или има повеќе повреди, најпрво 
се утврдува најтешкото заболување или повреда, а по-
тоа се набележуваат и останатите болести или повреди. 

 
Член 13 

Доколку кај военото лице кое се оценува се работи 
за болест која не е наведена во Списокот на болестите, 
се дава наод, оцена и мислење за болест која е најслич-
на од наведените болести во Списокот на болестите. 

 
Член 14 

Кога Комисијата дава наод, оцена и мислење за 
промена на родот, службата или воено-евиденциската 
специјалност на военото лице, ги предлага должности-
те кои военото лице може да ги извршува во друг род, 
служба или специјалност. 

 
Член 15 

Кога Комисијата дава наод, оцена и мислење дека е 
потребно ослободување на военото лице од извршува-
ње одредени должности во службата за периодот до 
шест месеци, предлага должности кои военото лице 
може да ги извршува во тој период, а кои нема штетно 
да се одразат на неговото здравје. 

 
Член 16 

Кога Комисијата дава наод, оцена и мислење за по-
вреда и оштетување на организмот за остварување на 
право на еднократен паричен надоместок на военото 
лице од член 165 од Законот за служба во Армијата, 
Комисијата ги утврдува степенот на повредите и оште-
тувањата на организмот според листата на телесни 
оштетувања на организмот, односно листата на профе-
сионални заболувања кои се утврдени со прописите за 
пензиско и инвалидско осигурување. 

 
Член 17 

Заради донесување на соодветно решение или наред-
ба за остварување на правото на военото лице во врска 
со здравствената способност за служба во Армијата, на-
одот, оцената и мислењето на Комисијата, се доставува 
до надлежниот орган, односно лекарот, како и до мини-
стерот за одбрана или од него овластено лице, односно 
до началникот на Генералштабот на Армијата. 

 
Член 18 

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

 
 Бр. 01-2898/1          Министер за одбрана, 

23 април 2003 година     д-р Владо Бучковски, с.р. 
     Скопје  

__________ 
1745. 
Врз основа на член 155 од Законот за служба во Ар-

мијата на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� број 62/02, 98/02, 25/03 и 71/03), министерот за од-
брана донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ 
ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕСТА 
(ДОЛЖНОСТИТЕ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ  

НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТАТА  
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на посебните специ-
јалности од особено значење за Армијата на Република 
Македонија, работните места (должностите) и висина-
та на износот на додатокот на платата (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 40/03), во членот 3 
точка 3. под 3.2 г) Помошник механичар, во алинејата 
4 бројот �40� се заменува со бројот �50�.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
 Бр. 01-3891/3                        Министер за одбрана, 

27 ноември 2003 година        д-р Владо Бучковски, с.р. 
      Скопје 

___________ 
1746. 
Врз основа на член 9 став 8 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на РМ� бр. 42/01 и 5/03), министерот 
за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК ВО 
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ  
ОРУЖЈЕ, ОДНОСНО ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА  

Член 1 
Во Правилникот за начинот на служење на воениот 

рок во Армијата на Република Македонија без оружје, од-
носно во цивилна служба (�Службен весник на РМ� бр. 
50/2002), по членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:  

�Член 7-а 
На работната облека од член 7 точка 3 на овој правил-

ник, лицето кое го служи воениот рок во цивилна служба 
носи ознака на десниот ракав на горниот дел од работната 
облека, која е во правоаголен облик со димензии 70х40 
мм, изработена од ткаенина во бела боја, на која во два ре-
да со црни букви е отпечатен текстот: �ЛИЦЕ НА СЛУ-
ЖЕ Е ВОЕН РОК ВО ЦИВИЛНА СЛУЖБА�. Њ

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
   Бр. 01-6298/4         Министер за одбрана, 

24 ноември 2003 година     д-р Владо Бучковски, с.р. 
        Скопје 

___________ 
1747. 
Врз основа на член 52 став 2 и член 53 став 2 од За-

конот за служба во Армијата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), министерот за од-
бра а донесе н

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СЛУЖБЕНО ОЦЕНУВАЊЕ НА ОФИЦЕРИ, 
ПОДОФИЦЕРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИЦИ  
НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на служ-
беното оценување (во натамошниот текст: оценување) 
на офицерите, подофицерите и професионалните вој-
ници на служба во Армијата на Република Македонија 
(во натамошниот текст: военото лице), како и образе-
цот во кој се внесуваат податоците добиени со примена 
на критериумите за оценување. 
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Член 2 
Оценувањето на военото лице кое се врши од непо-

средно претпоставениот и второпретпоставениот ста-
решина или раководен работник (во натамошниот 
текст: оценувачи), треба да биде објективно и непри-
страсно, без влијание и притисок од страна на нивните 
непосредно претпоставени старешини и раководни ра-
ботници. 
Оценувањето на военото лице се врши во месец фе-

вруари. 
Член 3 

Заради објективно оценување на военото лице оце-
нувачите во текот на годината постојано ја следат него-
вата работа, прибираат и евидентираат податоци кои се 
од значење за оценувањето, имајќи го во предвид кара-
ктерот на должностите кои ги врши военото лице, ус-
ловите за работа и неговиот однос кон работата. 
При следење на работата оценувачите на военото 

лице му укажуваат на конкретни детали во извршува-
њето на должностите, на недостатоците во нивното из-
вршување, како и на постапките што водат кон успеш-
но извршување на истите. 
Податоците од следењето на работата на военото 

лице кои се од значење за оценувањето, укажувањата 
на конкретни детали во извршувањето на должностите, 
на недостатоците во нивното извршување, како и на 
постапките што водат кон успешно извршување на 
истите, оценувачите ги евидентираат на Образецот за 
евиденција на податоците од следењето на работата на 
военото лице, кој е составен дел на овој правилник 
(Прилог број 1).  

Член 4 
Оценувањето на воените лица кои се овластени 

службени лица на Министерството за одбрана, поста-
вени на должности во командите и единиците на Арми-
јата на Република Македонија, оценувачите го вршат 
по претходно прибавено мислење за нивното стручно 
знаење и способност во работата, од непосредно струч-
но претпоставениот старешина на овластеното службе-
но лице.  

Член 5 
Оценувањето на воените лица согласно Законот за 

служба во Армијата на Република Македонија се врши 
врз основа на добиените податоци кои се однесуваат на 
критериумите: стручно знаење, професионална ефикас-
ност, командување и раководење, резултати од работа-
та и физичка подготвеност. 

 
Член 6 

Податоците кои се однесуваат на критериумот 
стручно знаење на военото лице се: воено-стручна и 
стручна оспособеност, стекнати знаења со практична 
работа во рамките на родот, службата и воено-евиден-
циската специјалност, залагање за натамошно стручно 
усовршување во прв ред во рамките на родот-службата 
и должноста што ја врши и познавање и почитување на 
законитоста во работењето. 
Податоците од став 1 на овој член се оценуваат и 

тоа:  
1. Со степенот �особено се истакнува� кога военото 

лице поседува многу висок степен на воено-стручни и 
стручни знаења; одлично владее со воено-стручната 
проблематика; потполно е оспособено за должноста; 
стекнатите знаења извонредно ги користи на работното 
место; пројавува исклучителни залагања и плански ра-
боти на личното усовршување и оспособување; извон-
редно добро ги познава и ги применува прописите. 

2. Со степенот �се истакнува� кога военото лице 
поседува висок степен на воено-стручни и стручни зна-
ења; многу добро владее со воено-стручната проблема-
тика; оспособено е за должноста; стекнатите знаења 
многу добро ги користи на работното место; се залага и 
плански работи на личното усовршување и оспособу-
вање; ги познава и правилно ги применува прописите. 

3. Со степенот �добар� кога на военото лице стек-
натите знаења му овозможуваат успешно вршење на 
должноста; воено-стручната и стручната проблематика 
ја познава во неопходна мерка; пројавува просечна 
активност на личното усовршување и оспособување, 
но не работи плански и постојано; доволно ги познава 
и ги применува прописите. 

4. Со степенот �задоволува� кога военото лице е ос-
пособено во неопходна мерка за извршување на долж-
носта; површно ја познава воено-стручната и стручната 
проблематика; во мала мерка настојува да стекнува во-
ено-стручни и стручни знаења; има празнини во позна-
вањето и примената на прописите. 

5. Со степенот �не задоволува� кога военото лице 
не е оспособено за вршење на должноста; не настојува 
да стекнува воено-стручни и стручни знаења; има не-
одговорен однос кон познавањето и примената на про-
писите.  

Член 7 
Податоците кои се однесуваат на критериумот про-

фесионална ефикасност на военото лице се: залагање 
на работното место, стручно и навремено вршење на 
работите, иницијатива и креативност во работата, одго-
ворност во работата и односот кон имотот на Армијата 
на Република Македонија. 
Податоците од став 1 на овој член се оценуваат и 

тоа: 
1. Со степенот �особено се истакнува� кога военото 

лице поседува највисок степен на одговорност во рабо-
тата што ја врши; вложува големи напори организаци-
јата на работата да ја подигне на повисоко ниво; презе-
ма голема иницијатива во работењето и пројавува нај-
висок степен на активност во пронаоѓање на најдобри 
можни решенија во работата; многу е одговорен при 
ракувањето, чувањето и одржувањето на имотот и ос-
тварува највисок степен на рационалност при користе-
њето на средствата. 

2. Со степенот �се истакнува� кога военото лице 
поседува висок степен на одговорност во работата што 
ја врши со цел организацијата на работа да ја подигне 
на повисоко ниво; презема иницијатива во работењето 
и е многу активно во пронаоѓање на најдобри можни 
решенија во работата; одговорно е при ракувањето, чу-
вањето и одржувањето на имотот и е рационално при 
користењето на средствата. 

3. Со степенот �добар� кога военото лице е одго-
ворно во работата; настојува добро да ја организира ра-
ботата; ретко презема иницијатива во работењето и до-
волно е активно во пронаоѓање на добри решенија во 
работата; одговорноста при ракувањето, чувањето и 
одржувањето на имотот е доволна и се грижи за рацио-
нално користење на средствата. 

4. Со степенот  �задоволува� кога одговорноста во 
работата на военото лице едвај задоволува; малку се 
интересира за унапредување на работата; често е повр-
шен во работата; презема површна иницијатива во ра-
ботата и во помала мерка исполнува активности во 
пронаоѓање на добри решенија во работата; одговорно-
ста при ракувањето, чувањето и одржувањето на имо-
тот не е секогаш доволна. 

5. Со степенот �не задоволува� кога военото лице 
не е доволно одговорно во работата; не се интересира 
за унапредување на работата; негрижливо е и мрзели-
во; не пројавува иницијатива во работата и не пројаву-
ва активности во пронаоѓање на добри решенија во ра-
ботата; одговорноста при ракувањето, чувањето и одр-
жувањето на имотот му е на ниско ниво. 

 
Член 8 

Податоците кои се однесуваат на критериумот ко-
мандување и раководење на военото лице се: самостој-
ност во работата, штабска култура, смисла за сорабо-
тка, способност за градење на меѓучовечки односи и 
почитување на правата и должностите на потчинетите. 
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Податоците од став 1 на овој член се оценуваат и тоа: 
1. Со степенот �особено се истакнува� кога военото 

лице детално ги познава работите од својата надлеж-
ност и извонредно успешно ги извршува задачите; из-
вонредно го планира и организира работењето и ги ко-
ординира работите; има извонредно развиена смисла за 
соработка и колективна работа; дава многу значаен 
придонес за развивање на добрите меѓучовечки односи 
во колективот и ги почитува личноста и достоинството 
на другите; пројавува развиено чувство на старешинска 
грижа и правичност во обезбедувањето на законските и 
другите права на потчинетите; од потчинетите бара 
потполно извршување на обврските. 

2. Со степенот �се истакнува� кога военото лице ги 
познава работите од својата надлежност и многу ус-
пешно ги извршува задачите; многу добро го планира и 
организира работењето и ги координира работите; како 
личност е погодно за соработка, со развиена смисла за 
соработка и колективна работа; дава придонес за раз-
вивање на добрите меѓучовечки односи во колективот 
и ги почитува личноста и достоинството на другите; 
пројавува развиено чувство на старешинска грижа и 
правичност во обезбедувањето на законските и другите 
права на потчинетите; бара потчинетите да ги извршу-
ваат своите обврски. 

3. Со степенот �добар� кога военото лице просечно 
добро ги извршува задачите; умее да испланира и орга-
низира помалку сложени работи; претежно успешно ја 
остварува соработката; поседува доволно смисла за со-
работка и колективни работи; придонесува за развива-
ње на добрите меѓучовечки односи во колективот; ги 
почитува личноста и достоинството на другите; во ос-
нова се грижи за потчинетите и правичен е во обезбе-
дувањето на законските и другите права на потчинети-
те, иако понекогаш има пропусти; претежно бара пот-
чинетите да ги извршуваат своите обврски.  

4. Со степенот �задоволува� кога военото лице по-
кажува чести знаци на колебање и несигурност во ра-
ботата; во планирањето и организирањето на работите 
има слабости; покажува знаци на недоволна спремност 
за соработка; само делумно му е развиена смислата за 
соработка и колективна работа; во мала мерка придо-
несува за развивање на добрите меѓучовечки односи во 
колективот; во почитувањето на личноста и достоинс-
твото на другите, повремено пројавува знаци на недос-
ледност; има пропусти во грижата на потчинетите; по-
вршен е во барањето потчинетите да ги извршуваат 
своите обврски. 

5. Со степенот �не задоволува� кога военото лице по-
кажува постојани знаци на колебање и несигурност во 
работата; слабо ја планира и организира работата; непо-
годно е за соработка; смислата за соработка и колектив-
на работа му е на низок степен; не пројавува интерес за 
развивање на добрите меѓучовечки односи во колекти-
вот; прави сериозни пропусти во почитувањето на лич-
носта и достоинството на другите; недоследно е во бара-
њето потчинетите да ги извршуваат своите обврски.  

Член 9 
Податоците кои се однесуваат на критериумот ре-

зултати од работата на военото лице се: работните ре-
зултати во смисла на нивното извршување, сеопфат-
ност и поврзаност или недостатоци и површност, од-
носно ползата од извршената работа и потребите за до-
работка. Се цени општата култура на работата: струч-
ност, педантност, писменост и крајните резултати од 
работата. 
Податоците од став 1 на овој член се оценуваат и 

тоа: 
1. Со степенот �особено се истакнува� кога военото 

лице постигнува извонредни резултати во работата; 
квалитетот на работа  му е на највисок степен; работи-
те ги извршува без примедба и потреба за доработка; 
должностите ги извршува со најголема одговорност; 
остварува највисок степен на култура на работа. 

2. Со степенот �се истакнува� кога военото лице 
постигнува високи резултати во работата; квалитетот 
на работа му е многу добар, но понекогаш се полезни 
доработки; должностите ги извршува со голема одго-
ворност, остварува висок степен на култура на работа. 

3. Со степенот �добар� кога военото лице постигну-
ва просечни резултати во работата; квалитетот на рабо-
та претежно задоволува, со одредени доработки; долж-
ностите ги извршува одговорно; културата на работа 
задоволува. 

4. Со степенот �задоволува� кога резултатите што 
ги постигнува военото лице во работата се под просе-
кот; квалитетот на работата често не задоволува; проја-
вува знаци на неодговорност при извршување на долж-
ностите; културата на работа едвај задоволува.  

5. Со степенот �не задоволува� кога военото лице 
во работата не постигнува задоволителни резултати; 
квалитетот на работата не задоволува; во значителна 
мерка пројавува знаци на неодговорност при извршува-
ње а работите; културата на работа не задоволува. н 

Член 10 
Податоците кои се однесуваат на критериумот фи-

зичка подготвеност на военото лице се: резултатите од 
проверката на физичката подготвеност. 
Податоците од став 1 на овој член се оценуваат со 

степени согласно прописите за одржување и проверка 
на физичката способност за служба во Армијата на Ре-
публика Македонија на професионалните војници и во-
ените старешини.  

Член 11 
Добиените податоци кои се однесуваат на критери-

умите од член 6 до член 10 на овој правилник, се вне-
суваат на Образецот за оценување на офицерите, подо-
фицерите и професионалните војници на служба во 
Армијата на Република Македонија, кој е составен дел 
на овој правилник (Прилог број 2). 
Образецот за оценување на военото лице прво го 

пополнува непосредно претпоставениот старешина-
оценувач, а потоа го пополнува второпретпоставениот 
старешина или раководен работник-оценувач. 

 
Член 12 

Образецот за оценување има четири страници. 
На првата страница на образецот се внесуваат ос-

новни податоци за военото лице (име, татково име и 
презиме, единствен матичен број на граѓанинот, чин, 
степен на образование, должноста на која е поставен, 
должина на работно искуство, од кога е распореден на 
должноста за чие извршување се оценува, воено-еви-
денциската специјалност, период на оценување, здрав-
ствена состојба, бројот на преместувања по гарнизони, 
одликувања, плакети, значки, награди и пофалници, 
изречени дисциплински мерки и судски казни од пос-
ледното оценување и познавање на странски јазик). 
На втората страница на образецот се внесуваат по-

датоците кои се однесуваат на критериумите за оцену-
вање на военото лице, податоците од следењето на ра-
ботата на военото лице кои се од значење за оценува-
њето, податоците за укажувањата на конкретни детали 
во извршувањето на должностите, недостатоците во 
нивното извршување и укажувањето на постапките 
што водат кон успешно извршување, датум на оценува-
ње и датум на соопштување на оценувањето, потпис на 
непосредно претпоставениот старешина-оценувач и 
потпис на военото лице кое се оценува. На третата 
страница на образецот се внесуваат податоците кои се 
однесуваат на критериумите за оценување на военото 
лице, податоците од следењето на работата на военото 
лице кои се од значење за оценувањето, податоците за 
укажувањата на конкретни детали во извршувањето на 
должностите, недостатоците во нивното извршување и 
укажувањата на постапките што водат кон успешно из-
вршување, датум на оценувањето, датум на соопштува-
ње на оценувањето, потпис на второстепениот старе-
шина или раководен работник-оценувач и потпис на 
военото лице кое се оценува. 
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На четвртата страница на образецот се внесуваат 

податоци кои се однесуваат на бројот и датумот на 
поднесеното барање за преиспитување на оценувањето, 
кој степен на оценување се преиспитува, од кој оцену-
вач и за кое време, оценувањето на комисијата дадено 
по преиспитување на степенот на оценување, датумот 
кога е одлучено, датумот на соопштување на оценува-
њето, потписи на членовите на комисијата и потпис на 
военото лице кое се оценува.  

Член 13 
Оценувањето на военото лице му го соопштуваат 

оценувачите и истото се смета за соопштено откако во-
еното лице ќе го прочита и ќе го потпише образецот за 
оценување. 
Ако военото лице одбие да го потпише образецот за 

оценување, оценувачот кој му го соопштил оценување-
то, на образецот за оценување ќе го запише датумот на 
соопштувањето и причината поради која военото лице 
одбило да потпише. 
Со запишувањето на забелешката од став 2 на овој 

чле , се смета дека оценувањето е соопштено. н 
Член 14 

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

 
         Бр. 01-6947/1        Министер за одбрана, 
27 ноември 2003 година        д-р Владо Бучковски, с.р. 
              Скопје 

Прилог бр. 1 
 

О Б Р А З Е Ц 
за евиденција на податоците од следењето 

на работата на военото лице 
 

Податоци за военото лице: 
 

Име, татково име и презиме  
Чин и должност  

 
Податоци за оценувачот: 

 
Име, татково име и презиме  
Чин и должност  

 
Податоци од следењето на работата на военото лице 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

Прилог бр. 2 
 

О Б Р А З Е Ц 
за оценување на офицерите, подофицерите и 

професионалните војници на служба во Армијата на 
Република Македонија 

 
I . ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ: 
1. Име, татково име и презиме ____________________ 
 
2. Единствен матичен број на граѓанинот __________ 
_______________________________________________ 
 
3 . Ч и н ________________________________________ 
4 . Степен на образование _________________________ 
5 . Должност на која е поставен ___________________ 
6. Должина на работно искуство __________________ 
7. Од кога е распореден на должноста за чие 
извршување се оценува ___________________________ 
 
8. Воено-евиденциската специјалност_______________ 
_______________________________________________ 

9. Период на оценување __________________________ 
 
10. Здравствена состојба ________________________ 
 
11. Број на преместувања по гарнизони_____________ 
_______________________________________________ 
 
12. Одликувања, плакети, значки, награди  и 
пофалници______________________________________ 
 
13. Изречени дисциплински мерки и судски казни 
      од последното оценување______________________ 
 
14. Познавање на странски јазик___________________ 
 

стр.  2 
 

II. Податоци кои ги пополнува непосредно 
претпоставениот старешина 

 
 

Ред. 
број 

Податоци кои се 
однесуваат на 
критериумите  
за оценување 

 
Описно 
оценување 

 
Степен на 
оценување 

 
Забелешка

1. Стручно 
знаење    

2. Професионална 
ефикасност    

3. Командување и 
раководење    

4. Резултати од 
работата    

5. Физичка 
подготвеност    

 
III. Податоци од следењето на работата на военото 
лице кои се од значење за оценувањето 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
IV. Податоци за укажувањата  на конкретни детали во 
извршувањето на должностите,  недостатоците во нив-
ното извршување и укажувањата на постапките што 
водат кон успешно извршување 
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
1. Датум на оценување,     4. Потпис на военото лице  
_____________________         кое се оценува, 
                       ______________________ 
 
2. Датум на соопштување на оценувањето, 
____________________________________ 
 
3.               О ц е н у в а ч, 
(Непосредно претпоставен старешина) 
_________________________________  
    

стр. 3 
 
II. Податоци кои ги пополнува второпретпоставени-
от старешина или раководен работник - оценувач 

 
 

Ред. 
број 

Податоци кои се 
однесуваат на 
критериумите  
за оценување 

 
Описно 
оценување 

 
Степен на 
оценување 

 
Забелешка

1. Стручно 
знаење    

2. Професионална 
ефикасност    

3. Командување и 
раководење    

4. Резултати од 
работата    

5. Физичка 
подготвеност    
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III. Податоци од следењето на работата на военото лице 
кои се од значење за оценувањето 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
IV. Податоци за укажувањата  на конкретни детали во 
извршувањето на должностите,  недостатоците во нив-
ното извршување и укажувањата на постапките што 
водат кон успешно извршување 
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
1. Датум на оценување,     4. Потпис на военото лице  
____________________         кое се оценува, 
                         _____________________ 
 
2. Датум на соопштување на оценувањето, 
____________________________________ 
 
3.                 О ц е н у в а ч, 
(Второпретпоставен старешина или раководен работник) 
____________________________________  
    
 

стр. 4  
 
IV. Податоци по поднесено барање за преиспитување на 

оценувањето 
 
1. Број и датум на поднесеното барање за преиспитување 
на оценувањето _________________________________ 
 
2. Се преиспитува степенот на оценувањето добиено за 
___________ од _________, за времето од ___________ 
(критериум)       (оценувач) 
до ____________ 
  
3. Оценување по преиспитување на оспореното оцену-
вање,___________________________________________ 
 
4. Одлучено на ден, 
_______________________________________________ 
 
5. Датум на соопштување на оценувањето, 
_______________________________________________ 
 
6. Членови на Комисијата, 
 
1. _________________              7. Потпис на военото 
2. _________________                      лице кое се оценува,  
3. _________________                    _______________ 

 
___________ 

1748. 
Врз основа на член 190 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 Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРИЛАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА И ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ЗА 
СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат мерилата за оце-

нување на посебната здравствена и физичка способ-
ност за служба во Армијата на Република Македонија 
на воените старешини, професионалните војници, пи-
томците на Воената академија и лицата на стручно ос-
пособување и усовршување за офицери и подофицери. 

Член 2 
Мерилата за оценување на посебната здравствена 

способност се утврдени во Списокот на болестите, те-
лесните мани, недостатоци и повреди за оцена на 
здравствената способност за служба во Армијата на Ре-
публика Македонија (Прилог бр. 1), а мерилата за оце-
нување на посебната физичка способност се утврдени 
во Нормите на физичката развиеност (Прилог бр. 2), 
Табелата на отстапувањата на вистинската од идеална-
та телесна маса (Прилог бр. 3) и Стандардните просеч-
ни вредности на виталниот капацитет и максималниот 
експираторен волумен во секунда (Прилог бр. 4), кои 
се составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Врз основа на мерилата за оценување на посебната 
здравствена и физичка способност за служба во Арми-
јата на Република Македонија лицето кое се оценува 
може да биде оценето со една од следните оцени: 

- способен, 
- ограничено способен и 
-  неспособен. 

Член 4 
Оцената �способен� се дава за лицето чија здрав-

ствена и физичка способност овозможува непречено 
извршување на сите должности во Армијата на Репуб-
лика Македонија. 
Оцената �ограничено способен� се дава за лицето 

со намалена работна способност и кое поради здрав-
ствени причини не е во можност да извршува одредени 
должности од делокругот на својот род-служба, или 
истите ги извршува со намалена ефикасност. 
Оцената �ограничено способен� се дава за времен-

ски период од една до четири години или трајно. 
Оцената �неспособен� се дава за лице чија здрав-

ствена и физичка способност не овозможува извршува-
ње на било која должност во Армијата на Република 
Ма едонија. к 

Член 5 
Оцените од член 4 на овој правилник ги дава воено-

лекарската комисија, врз основа на извршените здрав-
ствени и физички прегледи. 

 
Член 6 

За лицата оценети со оцената �ограничено спосо-
бен�, во зависност од степенот на ограничувањето, вое-
нолекарската комисија дава и мислење за способноста 
на лицето кое се оценува за извршување на должноста, 
што ја извршува и тоа: 

- способен за должноста што ја извршува, 
- ограничено способен за должноста што ја извршу-

ва и 
- неспособен за должноста што ја извршува. 
Мислењето �способен за должноста што ја извршу-

ва� се дава на лице оценето како ограничено способно 
кај кое  утврдената здравствена состојба не ја намалува 
способноста за извршување на должностите, ниту се 
потребни посебни мерки за заштита. 
Мислењето �ограничено способен за должноста 

што ја извршува� се дава на лице оценето како ограни-
чено способно кај кое утврдената здравствена  состојба 
не овозможува успешно и без последици на здравјето 
да ги извршува должностите кои произлегуваат од 
формациското место, при што е потребно да се ослобо-
ди од извршување на одредени  должности или аде-
кватно да се заштити. 
Мислењето �неспособен за должноста што ја извр-

шува� се дава на лице кај кое утврдената здравствена 
состојба не овозможува натамошно извршување на 
должностите на формациското место, односно нивното 
натамошно извршување негативно влијае на здравстве-
нат  состојба на лицето. а

 
Член 7 

Мислењето од член 6 на овој правилник содржи 
утврдување на групата на ограничувањето, и тоа: 
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а) Ограничена способност заради намалени физички 

и функционални способности која подразбира намалена 
способност или неспособност за извршување на претеж-
но физички работи или должности, и тоа следните: 

- марширање преку 6 км., 
- теренски вежби, 
- логорувања, 
- дигање и носење товар, 
- работи каде е потребна прецизност во работата на 

рацете и шаките, 
- работи каде се бара натпросечна кондиција и из-

држливост, 
- работи каде е потребно подолготрајно држење на 

телото во неприродна принудна положба, 
- работи кои се вршат подолго време во подземни 

објекти, 
- утовар и растовар на борбени и транспортни 

средства, 
- одделни видови на физички вежби (потешки веж-

би, подолго трчање и сл.), 
- определени видови на дежурства. 
б) Ограничена способност заради намалена функ-

ција на видот која подразбира намалена способност 
или неспособност за извршување на должностите: 

- каде се бара добар вид, 
- кои се поврзани со работа со средства за врски, 
- каде има јаки извори на светлина. 
в) Ограничена способност заради намалена функци-

ја на слухот, која подразбира намалена способност или 
неспособност за извршување на должностите: 

- каде се бара добар слух, 
- кои се поврзани со работа со средства за врски, 
- каде е потребен јасен разбирлив говор, 
- каде се јавува бучава или вибрации. 
г) Ограничена способност заради изложеност на 

штетни дејства (влијание) на работната средина и кли-
матските услови, која подразбира намалена способност 
или неспособност за извршување на должностите: 

- каде се јавува бучава или вибрации, 
- кои се поврзани со извори на јонизирачки и други 

зрачења, 
- каде се создава голема прашина, дим и гасови, 
- каде постои зголемен или намален атмосферски 

притисок, 
- кои се поврзани со јаки извори на светлина. 
д) Ограничена способност заради променети психич-

ки способности, која подразбира намалена способност 
или неспособност за извршување на  должностите: 

- поврзани со работа со странки, 
- со практична настава со војници, 
- со работи поврзани со материјално-финансиско 

работење, 
- каде се бара јасен, разбирлив говор. 
ѓ) Ограничена способност заради намалување на 

останатите функции на организмот, која подразбира 
намалена способност или неспособност за извршување 
на должности кои не се предвидени во групите на огра-
ничувањата од точките а) до ѓ) на овој член. 
Во зависност од карактерот на болеста, повредата, 

телесната мана или недостатокот, како и од видот и 
обемот на должностите кои се извршуваат, покрај огра-
ничувањата од точките а) до ѓ) може да бидат предло-
жени и други ограничувања од кои лицето треба да се 
заштити или ослободи. 

 
Член 8 

Во случаите кога ќе се утврди неопходноста од за-
чувување и подобрување на здравствената способност 
на лицето во периодот помеѓу редовните систематски 
специјалистички прегледи, оцената на способноста со-
држи, како мерка за заштита, и одредба за спроведува-
ње а здравствена контрола (ЗК). н 

Член 9 
Во случаите кога при оценувањето на здравствената 

и физичката способност се утврди заболување кое прет-
ставува пречка за донесување на оцена на способноста, 
оцената се донесува по завршеното лекување (Л). 

Член 10 
Доколку за време на школувањето на Воената ака-

демија дојде до нарушување на здравствената и физич-
ката способност на питомецот кое не овозможува ната-
мошно школување, односно негово оспособување за 
воен старешина истиот се оценува како �неспособен� 
за служба во Армијата на Република Македонија. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
    Бр. 01-6960/1                      Министер за одбрана, 

26 ноември 2003 година          д-р Владо Бучковски,с.р 
        Скопје 

 
С П И С О К 

НА БОЛЕСТИ, ТЕЛЕСНИ МАНИ, НЕДОСТАТОЦИ И ПОВРЕДИ 
ЗА ОЦЕНА НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА СЛУЖБА 

ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Прилог бр. 1 
 

ОБЈАСНЕНИЈА КОН ОДДЕЛНИ ТОЧКИ НА СПИСОКОТ  
НА БОЛЕСТИТЕ, ТЕЛЕСНИТЕ МАНИ, НЕДОСТАТОЦИ 

И ПОВРЕДИ 
 

3.2. Оцената �способен" се дава ако од потполното излекува-
ње поминале три години. 

3 и 4. Туберкулоза на мозочните обвивки, на ЦНС, цревата 
перитонеумот и мезентеријалните жлезди со обзир на патогенеза-
та и последиците кои можат да останат, за воени старешини, 
оценката се дава по завршеното лекување,според исходот на ле-
кувањето. Кога последиците не се посебно изразени, се оценуваат 
какао ограничено способни, а со поголеми функционални фра-
стројства, се оценуваат како неспособни. 

5.2, 5.4. и 5.8. Оцената �способен" се дава ако од времето на 
смирувањето на болеста поминале четири години. 

5.3, 5.5 и 5.6. Оцена треба да се дава според утврдената де-
формација и соодветната точка.  

Точка НАЗИВ НА БОЛЕСТА 

Воени 
стареши-
ни про-
фес. 

војници 

Питом-
ци на 
Воена 
акаде-
мија 

1 2 3 4 
I. ОДРЕДЕНИ ИНФЕКТИВНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ 

(А00-В99) 
1. А.ТУБЕРКУЛОЗА (А 15 - А 19 ) 3             4 
 Туберкулоза на белите дробови 

(А 15, - А 19) 
Активна: 
1. Новооткриена 

 
Л 
 

 
  Н ( Л ) 

 2. Хронична, рецидивирачка, 
бациларна 

Л 
Н 

 
  Н ( Л ) 

1.* Инактивна: 
3. Без оштетувања или со 
оштетување на функцијата на 
белите дробови од лесен степен 

 
С 
 

 
  Н ( С ) 
 

 4. Со оштетување на функцијата 
на белите дробови од среден 
степен 

ОГ( ѓ) 
Н 

        Н 
 

 5. Со оштетување на функцијата 
на белите дробови од тежок 
степен 

ОГ (а,г) 
Н 

 
        Н 

 Друга респираторна туберкулоза 
(А 16.0) 
1. Туберкулоза на слузницата на 
носот, грлото и гркланот 

Л 
 

  Н ( Л ) 
 

 
2. 

2. Туберкулозен плевритис со 
излив (еднострано или обос- 
трано)  (А 16.5) 

 
Л 

 
  Н ( Л ) 

 Туберкулоза на рбетниот мозок и на 
централниот нервен систем (А 17 
1.Активна 

 
 
Л 

 
 
 Н ( Л ) 

 
3.* 

Инактивна: 
2. Без последици 

 
С 

 
  Н ( С ) 

 3. Со утврдени трајни последици ОГ (ѓ)Н Н 
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4. 

Туберкулоза на цревата, 
перитонеумот и на 
мезеритеријалните жлезди (А18.3) 

 
Л 

 
 Н ( Л ) 

 Туберкузлоза на коските и 
зглобовите(А18.0) 
1. Еволутивна форма на 
заболувањето без оглед на лока-
лизацијата 

 
 
Л 
 

 
  
Н ( Л ) 
 

 
5.* 

Инактивна форма: 
На долгите коски 
2. Без функционални оштетувања 

 
С 

 
 Н ( С ) 

 3. Со функционално оштетување 
или со разни потешки 
деформации 

ОГ ( а) 
Н 

     Н 

 
5.9. Со полесно и умерено функционално оштетување на 

зглобовите да се дава оцена �ограничено способен", а со поте-
шко-оцена �неспособен". 

6. Дијагнозата на туберкулозата на урогенталните органи мо-
ра да биде документирана со наод на туберкулозен бацил во моч-
та или со хистолошки наод на извадениот заболен орган. 

7.2,7.4,7.6. и 7.9. Ако од активното  туберкулозно заболување 
поминале три години, се смета дека туберкулозата е инактивна-
залечена. 

7.6. Способноста се одредува според функцијата на видот. 
7.8. и 7.9. Туберкулозата на меките ткива мора да се докаже 

бактериолошко-хистолошки. Таа обично е секундарна па оцената 
се дава според исходот на локалното и примарното заболување. 

8. Под дисеминирана туберкулоза на повеќе серозни мембра-
ни се подразбира зафаќање со туберкулозен процес, освен на пле-
врата, и на другите серозни мембрани. 

9,1 9,2 и 9,3 Оштетувањето на функцијата на белите дробови 
се докажува со измерените вредности при "мала спирометрија", 
споредени со табличните вредности (дадени во тебела како при-
лог) и вредностите на гасовите во арттеријската крв во мирување 
и при  оптоварување. 

Оштетување на функцијата на белите дробови  од лесен сте-
пен има ако: 

ВК(витален капацитет) изнесува од 80% до 65 % од нормал-
ните вредности; 

ФЕВ 1 форсиран експираторен волумен во 1 сек. е 75 % до 60 
% од нормалните вредности; 

Т и ф н о индекс 100 Х ФЕВ 1 / ВК, е до 60 % од норм. вред-
ности; 

Гасовите во артеријската крв се нормални; 
Оштетувања на функцијата на белите дробови од среден сте-

пен има, ако: 
ВК е 65 - 50 % од нормалните вредности ; 
ФЕВ 1 е 60 % до 45 % од нормалните вредности. 
Гасовите во артеријската крв се нормални. 
Оштетување на функцијата на белите дробови од тежок сте-

пен има, ако: 
ВК е помал о 50 % од нормалните вредности. 
ФЕВ 1 е помал од 45 % од нормал. вредности; 
100 х ФЕВ 1/ ВК  е помал од 45 %. 
Наод на патолошки вредности на гасовите во артеријската 

крв во мирување или под оптоварување.За патолошки вредности  
се сметаат следните: Ра О 2 под 9,3 кПа (70 ммХг), ЅаО 2 од 94 % 
и Ра СО 2 на 6,7 к Па.(50 ммХг). 

Во недоволно јасните случаи се користат и параметрите до-
биени со методата на телесна плетизмографија (нарочно за про-
ценка за отпорите во дишните патишта и хиперинфлацијата на 
белите дробови), капнографија, комплијанса, дифузиски капаци-
тет на белите дробови и др. 

По оваа точка се цени функцијата на белите дробови без зна-
ците за оптоварување на десното срце. За докажување на трајно 
оптоварување на десното срце се неопходни клинички,електро-
кардиографски и рентгенолошки  како и ехокардиографски пара-
метри. 

 
1 2 3 4 

 Кратки коски 
4. Без функционални 
оштетувања 

 
С 

 
Н ( С ) 

 5. Со функционално 
оштетување 

ОГ( а) 
Н 

 
Н 

  
6. На рбетни пршлени  

ОГ ( а) 
Н 

 
Н 

5.* Туберкулоза на зглобовите  
7: Еволутивна форма 

 
Л 

 
Н ( Л ) 

 Инактивна форма: 
8. Без функционални 
оштетувања 

С ( ЗК ) 
 

С ( ЗК ) 

 9. Со функцонално 
оштетување 

ОГ ( а) 
Н 

 
Н 

 Туберкулоза на 
урогениталниот систем 
(А18.1) 
1. Активна 

Л Н 

6.* 2. Инактивна ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Туберкулоза на другите 
органи (А18.0) 
На кожата (А 18.4) 
1. Активна 

 
Л 

 
Н ( Л ) 

 2. Инактивна С Н ( С ) 
 На Лимфните жлезди: (А 18.2) 

3. Активна 
 
Л 

 
Н ( Л ) 

 4. Инактивна С С 
7.* На органите на видот: (А 18.5) 

5. Активна 
 
Л 

 
Н ( Л ) 

 6. Инактивна  С Н ( С ) 
 7. На срцевото ќесе (А 18.8) Л Н ( Л ) 
 На меките ткива на усната 

празнина: 
8. Активна 

 
Л 

 
Н ( Л ) 

 9. Инактивна С Н ( С ) 

8.* Дисеминирана туберкулоза 
на повеќе серозни 
мембрани (А 19) 

  

9.* Инактивна туберкулоза на 
белите дробови, 
Подоцнешни последици на 
туберкулозата на белите 
дробови, плеврата и нивно 
лекување (В 90) 
1. Без оштетување или со 
оштетување на функцијата 
на белите дробови од лесен 
степен 

 
 
 
 
С 

 
 
 
 

Н ( С ) 

 
Ад.18.Вклучува  -  прогресивна парализа, табес дорзалис, ге-

нерализирана пареза и други форми на сифилис  на Ц Н С. 
18.5. и 18.6. Оцената се дава според состојбата и функцијата 

на зафатените органи и соодветанта точка. 
18.6. Се вклучуваат: прогресивна парализа, табес дорзалис, 

генерализирана пареза и други форми на сифилис ЦНС. 
19. Се вклучуваат сите локализации и сите стадиуми на гоно-

реја. 
21. Актуен вирусен хепатис мора да биде утврден во болнич-

ко-клиничка установа. 
22. H i V позитивност и дијагнозата на А И Д С се утврдува 

во воено-здравствени или цивилни здравствени  установи предви-
дени за конфирамација за Х И В позитивност и за поставување на 
дијагноза А И Д С. По потреба се користат и здравствени устано-
ви во странство. 

 
1 2 3 4 
 
 

2. Со оштетување на 
функцијата на белите 
дробови од среден степен 

С ( ЗК ) 
ОГ (а,г ) 

 
Н 

9.*
 

3. Со оштетување на 
функцијата на белите 
дробови од тежок степен  

ОГ ( а,г ) 
Н 

 
Н 

 Б.БАКТЕРИСКИ 
БОЛЕСТИ (А 30- А 49) 

  

16. Лепра (А30) Н Н 
 Гноен менингитис (А39) 

1. Непосредно после 
заболувањето 

С 
С ( ЗК ) 

 
Н ( С ) 

17.* 2. Со утврдени трајни 
последици 

ОГ ( аг) 
Н 

 
Н 
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 В. ИНФЕКЦИИ ГЛАВНО 
СО СЕКСУАЛЕН НАЧИН 
НА  ПРЕНЕСУВАЊЕ 
(А50-А63) 

  

 1. Конгентитален сифилис 
(А50) 

- Н 

18.* 2. Ран сифилис-примарен 
(А51,0) 

Л Н ( Л ) 

 3. Ран сифилис-секундарен 
(А51,3-А51,4) 

Л Н ( Л ) 

 4.Латентен сифилис 
(А5,15) (А51,5) 

Л Н 

 5. Кардиоваскуларен 
сифилис (А52,1) 

Н Н 

 6. Сифилис на централниот 
нервен систем (А52,1) 

Н Н 

 
19.* 

Гонореја (А54.0) 
Акутна и хронична 

 
Л 

 
С ( Л ) 

 Ѓ. ЗАБОЛУВАЊА 
ПРЕДИЗВИКАНИ ОД 
ВИРУСИ 

  

20.* Серозен менингитис-
менингоенцефалитис (А80-
А89) 
1. Потешки клинички 
форми 

 
Л 

 
Н ( Л ) 

 2. Со утврдени трајни 
последици 

С , ОГ (а) Н  
Н 

21.* Акутен вирусен хепатитис 
(В15-В17) 
Прележано инфективно 
воспаление на црниот дроб 

 
 

С ( ЗК ) 

 
 

Н (С - ЗК) 

22* H i V инфекции (В 20-В24) 
1. Без опортунистички 
инфекции и тумори 
 H i V позитивни 

 
 
Н 

 
 
Н 

 2. Со опортунистички 
инфекции и (или) тумори 

Н Н 

 
24. Габичко заболување на белите дробови мора да биде ве-

рифицирано со миколошки преглед на извадок од ткиво на бели-
те дробови или содржина од белите дробови добиена со аспира-
циска биопсија. 

25. Се вклучуваат: 
- ехинококоза, 
- хидатидна болест, 
- хидатидоза. 
А. Оцената за малигни неоплазми зависи од природата, голе-

мината и локализацијата на туморот (хистолошки докажан), како 
и од функцоналните нарушувања на органите-системите што ги 
зафаќа малигниот тумор. 

41. Се вклучуваат малигните неоплазми на: 
- усната  (СОО - СОО,9) 
- јазикот (ОЛ-ОО2) 
- плунковната жлезда (СО8) 
- непцата (СО5) 
- дното на усната празнина (СО4) 
- другите делови на усната празнина (СО5) 
- орофаринксот (С10) 
- назофаринксот (С 11) 
- хипофаринксот (С 13) 
- фаринксот (С 14) 
42. Се вклучуваат малигните неоплазми на: 
- хранопроводникот (С 15) 
- желудникот (С 16) 
- тенкото црево (С 17) 
- дебелото црево (С18) 
- ректумот и ректосигмоидниот премин (С 19) 
- црниот дроб (С 22) 
- жолчното кесе и жолчните патишта (С 23) 
- панкреасот (С 25) 
- перитонеумот (С28) 
43. Се вклучуваат малигните неоплазми на: 
- носот, носните празнини, средното уво и акцесорните сину-

си (С 30- С 31) 
- ларинксот (С 32) 
- трахејата, бронхиите и белите дробови (С 33- С34) 
- плеврата (С 38.4) 
- медијастинумот (С 38.3) 
- другите респираторни органи (С 39)  

1 2 3 4 
 Д. МИКОЗИ (В 35-В 49)   
 
     
23*

Габични заболувања на 
кожата (В 36) 
1. Дерматофити 

 
С 

 
Н ( С ) 

 2. Габични заболувања на 
влакнатиот дел на главата 

С Н ( С ) 

24* Габични заболувања на 
белите дробови 
(В37-В49) 

 
Л 

 
Н 

 Ѓ. ХЕЛМИНТИЈАЗИ (В 65-
В83) 
Ехинококоза (В67) 
Ехинококсни цисти на 
црниот дроб 
1. Неоперирани 

 
ОГ (а ) 
Н 

 
 
Н 

   
25*

Оперирани 
2. Без оштетување на 
функцијата на црниот дроб 

С (ЗК ) 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 3. Со оштетување на 
функцијата на црниот дроб 

  

 Цисти на белите дробови 
(В 67.1) 
4. Неоперирани 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Оперирани 
5. Без оштетување или со 
оштетување на функцијата 
    на белите дробови од 
лесен степен 

 
 

С ( ЗК ) 

 
 

Н ( С- ЗК ) 

 6. Со оштетување на 
функцијата на белите 
дробови од среден степен 

 
ОГ(а) 

 
Н 

 7. Со оштетување на функ-
цијата на белите дробови од 
тежок степен 

 
Н 

 
Н 

 8. Рецидивирачки цисти на 
белите дробови 

  

 II. НЕОПЛАЗМИ (СОО- D 48)   
 A.МАЛИГНИ 

НЕОПЛАЗМИ (СОО-С 97) 
  

41.* Малигни неоплазни на 
усната празнина и 
фаринксот  
(СОО-С14) 

С (ЗК) Н 

42.* Малигни неоплазни на 
дигестивните органи и на 
перитонеумот (С 15-С 26) 

Л 
ОГ(а) 
Н 

 
Н 

43.* Малигни неоплазми на 
респираторниот систем 
(С30-С39) 

Л 
ОГ(а) 
Н 

 
Н 

 
44. Се вклучуваат малигните неоплазми на: 
- коските (С 40) 
- врзивното и другото меко ткиво (С 41) 
45. За малигниот меланом од кој и да е степен се дава оцена 

�неспособен" 
47. Се вклучуваат малигните неоплазми на: 
- простата (С 61) 
- тестисите( С 62)  
- другите машки генитални органи (С 63) 
- мочното бабуле (С 67) 
- уринарните органи: бубрезите, бубрежната карлица, урете-

рот и др.(С 64) 
49. Се вклучуваат малигните неоплазми на:  
- мозокот (С 71) 
- другите делови на нервниот систем: кранијалните нерви, 

мозочната мембрана, рбетниот мозок и мембраната на рбетниот 
мозок (С 72) 

50. Се вклучуваат малигните неоплазми на: (С 73-С 75) 
- тироидната жлезда 
- другите ендокрини жлезди 
51. Се вклучуваат малигните неоплазми: 
- лимфосарком и сарком на ретикуларните клетки (С 85 ) 
- ходгкиновата болест (С 81) 
- други неоплазми на лимфното ткиво (С 83) 
- мултипли миелом (С 90) 
- лимфоидна леукемија (С 91) 
- мијелоидна леукемија (С 92) 
- моноцитна леукемија  (С 93) 
- други леукемии и полицитемија вера (С 94) 
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Б. Оцената за бенигните неоплазми зависи од природата, голе-
мината, локализајата, можноста за хируршки зафат и влијанието на 
функцијата на органот-системот, односно на естетскиот изглед. 

56. Се вклучуваат бенигните неоплазми на: 
- усната празнина и фаринксот (D 10) 
- носот, носната празнина, средното уво и акцесорните сину-

си (D 14.0) 
- ларинксот (D 14.1) 
- трахејата (D 14.2) 
- кожата (D22-D 23) 
57. Се вклучуваат бенигните неоплазми на други делови  на 

дигестивниот систем: 
- на хранопроводникот (D 13.0) 
- на желудникот (D 13.2) 
- на тенкото и дебело црево со ректумот (D 13.3) 
- на црниот дроб и жолчните патишта (D 13.4) 
- на панкреасот и перитонеумот со ретроперитонеално ткиво 

(D 13.6) 
58. Се вклучуваат бенигните неоплазми на: 
- бронхиите и белите дробови (D 14.3) 
- плеврата (D 14.4) 
- медијастинумот (D 15.2) 
58.2, 58.3. и 58.4. Види објасниение Ад 9. 
 

1 2 3 4 
44* Малигни неоплазми на 

коските и врзивното ткиво 
(С40-С41) 

С ( ЗК ) 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Малигни неоплазми на 
кожата (С43-С44) 
1. Со поволен тераписки 
исход 

С(ЗК) 
ОГ(а) 
Н 

 
Н 

45* 2. Со поголема деструкција 
на ткивото и метастази 

Н Н 

46 Малигни неоплазми на 
дојката и на женските полни 
органи (С 50 и С 51-С58) 

ОГ(а) 
Н 

 
Н 

47* Малигни неоплазми на 
генитоурнарните органи (С 
60-С 68) 

С(ЗК) 
ОГ(а) 
Н 

 
Н 

48 Малигни неоплазми на окото 
(С 69) 

Н Н 

49* Малигни неоплазми на 
мозокот и на нервниот 
систем-оперирани и 
неоперирани (С 70 - С 72) 

С (ЗК) 
ОГ (а) 
Н 

 
Н 

50* Малигни неоплазми на 
ендокрините жлезди  (С73-С75) 

С(ЗК) 
ОГ(а) 
Н 

 
Н 

51* Малигни неоплазми  на 
лимфното и хематопоетското 
ткиво (С 81-С 96) 

С ( ЗК ) 
ОГ (а) 
Н 

 
Н 

 Б. БЕНИГНИ НЕОПЛАЗМИ 
(D 10-D 36) 

  

 
 
 
56* 

Бенигни неоплазми на усната 
празнина и фаринксот, носот, 
носната празнина, средното 
уво и акцесорните синуси, 
ларинксот, трахејата и 
кожата (D10,D11, D14). 
1. Кои прават естетски и 
функионални пречки и можат 
да се отстранат оперативно 
без последици 

 
 
 
С 

 
 
 
С 

 2. Кои поради својата голе-
мина можат да предизвику-
ваат помали субјективни и 
функционални пречки 

 
С 

 
Н ( С ) 

 3. Кои предизвикуваат појаки 
субјективни естетски и функ- 
ционални пречки а со опера-
ција настануваат поголеми 
дефекти 

 
ОГ(ѓ) 
Н 

 
 
Н 

 Бенигни неоплазми на други 
делови на дигестивниот систем 
(D12-D13) 
1. Кои незначително ја смеќа-
ваат функцијата, а не можат да 
се отстранат оперативно 

 
 
 
С 

 
 
 

Н ( С ) 

57* 2. Кои значително ја смеќаваат 
функцијата, а не можат да се 
отстранат оперативно 

 
Н 

 
Н 

 Бенигни неоплазми на 
градниот кош (неоперирани и 
оперирани) (D14-D15) 
1. Неоперирани 

 
Л 
С 

 
Н ( С ) 

58* Оперирани: 
2. Без оштетување или со ош-
тетување на функците на бе- 
лите дробови од лесен степен 

 
 
С 

 
Н ( С ) 

 3. Со оштетување на функци-
јата на белите дробови од 
среден степен 

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н 

 4. Со оштетување на функци-
јата на белите дробови од 
тежок степен 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 
59. Се вклучуваат бенигните неоплазми на: 
- коските и рскавицата (D 15) 
- мускулното и врзивното ткиво, освен лимфомот (D 21) 
60.2. и 60.3. Се вклучуваат бенигните неоплазми на утерусот, 

овариумот и другите делови на женските генитални органи 
61. Се вклучуваат бенигните неоплазми на: 
- машките полни органи (D 29) 
- бубрезите и другите мочни органи (D 30) 
6.2. Оцената зависи од големината, локализацијата и оштету-

вањето на функцијата на видот, како и од можноста за оператив-
но лекување на бенигниот тумор.  

63. Се вклучуваат бенигните неоплазми на мозокот, краниал-
ните нерви ( и оптичките), мозочните мембрани рбетниот мозок и 
мозочната мембрана 

Оцената зависи од големината, природата, локализацијата на 
туморите, како и од функционалните нарушувања што тие ги пре-
дизвикуваат. Природата на туморите се докажува  хистолошки. 

64.  Се вклучуваат бенигните неоплазми на: 
- тимусот (D 15.0) 
- епифизата (D 35.4) 
- хипофизата (D 35.2) 
65. Се вклучуваат бенигните неоплазми на останатите лока-

лизации: 
- липом 
- фибром 
- невус 
- хемангиом 
65.2. Хемангиомите и невусите, од поголемо пространство на 

деловите на телото на кои лесно доаѓа до повредување (притисок, 
носење на облека) се оценуваат по оваа точка.  

1 2 3 4 
 
 
59*

Бенигни неоплазми на коските, 
рскавиците и на меките ткива 
(D16) 
1. Кои се ограничени и не 
рецидивидираат 

 
 
С 

 
 

Н ( С ) 

 2. Кои се инфилтративни и 
рецидивираат 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

Н 

 Бенигни неоплазми на дојката и 
женските полни органи 
1. Дојка (D 24) 

 
С 

 
Н ( С ) 

60* Женски полни органи (D 25-D 28) 
2. Без функционални 
нарушувања или со полесни 
функционални нарушувања 

 
 
С 

 
 

Н ( С ) 

 3. Со потешки функционални 
нарушувања 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Бенингни неоплазни на уроге-
ниталните органи (D 29-D 30) 
1. Кои незначително ја смеќават 
функцијата, а можат да 
се отстранат оперативно 

 
 
С 

 
 

Н ( С ) 

61* 2. Кои значително ја смеќаваат 
функција, а не можат да се 
отстранат оперативно 

ОГ ( а ) 
Н 

Н 

62* Бенигни неоплазми на окото ( D 31) С 
ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

 Бенигни неоплазми на мозокот 
и на другите делови на нерв- 
ниот систем (D 32-D 33) 
1. Оперирани, без 
функционални нарушувања 

 
С 

 
Н ( С ) 
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63* 2. Оперирани, со функционални 
нарушувања 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 3. Иноперабилни поради 
локализацијата, со функционал-
ни нарушувања 

 
Н 

 
Н 

 Бенигни неоплазми на ендокри-
ните жлезди (D 34-D 35) 
1. Оперирани, без нарушувања 
на функцијата 

 
С 

 
Н ( С ) 

64* 2. Неоперирани Н Н 
 Други бенигни тумори (D 36) 

1. Фиброми, липоми, невуси и 
ограничени ангиоми 

 
С 

 
С 

65* 2. Опсежни ангиоми и невуси ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 
66. Под полесни форми на анемија се подразбираат анемиите 

со вредности на еритроцити меѓу 3,0 х 1012/1 до 3,5 х 10 12/1 хе-
моглобин меѓу 100-120 g/l, што можат да се корегираат со лекува-
ње. Освен намалена феремија, треба да биде намалена и концен-
трацијата во железото на еригроцитите. 

67.2. и 67.3. Се утврдува врз основа на намален број на тром-
боцитите, слаба ретракција на коагулумот и наод со зголемен 
број на непродуктивни мегакариоцити во коскената срж. 

70.2. Под хронична рецидивирачка саркоидоза се смета ако 
болеста трае подолго од 2 години и ако покрај лекувањето проме-
ната на белите дробови или на другите органи не се повлекуваат 
или рецидивираат после прекинувањето на терапијата, или од по-
четокот белодробните промени имаат карактер на фиброзни ле-
зии  (III  стадиум).  

1 2 3 4 
III.БОЛЕСТИ НА КРВТА И НА КРВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И 

ОДРЕДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА ШТО ГО ЗАФАЌААТ 
ИМУНИОТ МЕХАНИЗАМ (D 50 � D 77) 

 
 
66* 

Хронична малокрвност ( D 50 ) 
1. Полесна форма 
- Сидеропенична  (D50) 
- Хемолитична-стекната (D 55- 0 5) 
- симптоматска ( Д 63)  

 
Л 

С ( ЗК ) 

 
Н ( С ) 

 2. Пернициозна анемија од 
типот 
 Adonson-Biermer  ( D 51) 

 
С ( ЗК ) 

 
Н 

 3. Анемии отпорни на терапија 
- сидоропенична 
- хемолитична 
- апластична ( D 60-D 64) 

 
С 

ОГ ( а ) 
Н 

 
 
Н 

 Коагулациони дефекти, 
пурпура и други хеморагични 
состојби ( D 65- D 69) 
1. Од алергијска етиологија 

 
С 

 
Н ( С ) 

 
67* 

Идиоптакса тромбоцитопенија 
( М. Werhof) 
2. Со ретки и оскудни крварења 
( D 69-P 69,3) 

С 
ОГ ( ѓ) 

 
Н ( С ) 

 3. Со чести и обилни крварења ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 4. Хемофилии и други тешки 
облици на коагулопатии со 
чести крварења ( D 66- D 68) 

ОГ (ѓ) 
Н 

 
Н 

 Сленектомии  ( D 73.0) 
1. По повреда 

 
С 

 
Н ( С ) 

68 2. Ефикасна спленектомија 
поради: 
- Конгенитална сфероцитоза  
(D 52- D 53) 
- M. Werhof  ( D 82,0) 

 
 
С 

 
 

Н ( С ) 
 

 Нарушување на имунитетот 
1. Нарушување на имунитетот 
со учество на имунитетниот   
механизам-секундарни имуно 
дефициенции 

Л 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

69 2. Нарушување на метаболизмот 
на плазма протеините: 
Валдестром, моноклонска 
парапротеинемија и други  
парапротеи немии 

 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Саркоидоза 
1. Активна, новооткриена, 
локализирана на лимфните 
јазли или во белите дробови 

 
Л 

 
Н ( С ) 

70* 2. Хронична, рецидивирачка или 
со вонбелодробна локализација 

 
Н 

 
Н 

73.5. Дебели во појак степен се чија телесна маса е поголема 
од идеалната за повеќе од 30% (според нормите дадени во прило-
гот 4 на Правилникот). 

71-75. Ендокрините заболувања, како и благите и непотполно 
изразени форми на ендокрини заболувања и болести на метабо-
лизмот се дијагностицираат во болничко-клинички установи или 
во специјалистичко-ендокринолошки амбуланти. 

71. Се вклучуваат: 
- проста гушавост-струма 
- нетоксична нодуларна гушавост 
72.1. Лесен,стабилен дијабетес кој добро се регулира со дие-

тален режим на исхрана и со перорални антидијабетски средства. 
72.2 Дијабетес кој потешко се регулира со перорални антиди-

јабетски средства (лекови)  
152 инсулинозависен, стабилен дијабет, без компликации; 
153 лесен дијабет со почетни компликации (лесни промени 

на фундусот, лесна форма на полиневропатија со ЕМГ промени). 
Ограничувањето на способноста се однесува на физички на-

пори и службата на дежурство. 
72.3 Нестабилен инсулинозависен дијабет. 
Дијабетес со изразени компликации. 
74. Под хипербилирубинемија се подразбира состојба со би-

лирубин во крвта поголем од 20,5 микромоли/литар, 
Оваа дијагноза се дава под услов  да е поставена во болнич-

ко-клиничка установа  (се исклучуваат  органските заболувања на 
црниот дроб, жолчните патишта, хемолитична жолтица) со при-
менување на современи  методи на испитување, вклучувајќи ја и 
биопсијата на црниот дроб. 

Оцената на способноста се дава зависно од резултатите на 
клиничкото, биохемиското, хематолошкото и хистолошкото ис-
питување. 

74.3. Дијагнозата се поставува по комплетно болничко-кли-
ничко испитување. Разни докажани форми на хемолитички со-
стојби, што доведуваат до хипербилирубинемија се оценуваат во 
зависност од хематалошкиот наод, според точ. 66.1 и 66.3. 

75. Вклучува: тумори на хипофизата, хипопитуитаризам, ин-
сипиден дијабет. 

77. За проценка на изразеноста на хипогонадизмот во прв ред 
се изгледот и развиеноста на гениталиите (пенисот)  а потоа те-
лесната конституција и маскулинизацијата. Потребно е да се при-
мени супституциона терапија. 

 
1 2 3 4 

IV. ЕНДОКРИНИ, НУТРИТИВНИ И МЕТАБОЛИЧНИ 
БОЛЕСТИ (Е 00 � Е 90) 

 Заболувања на штитната жлезда 
(Е00-Е 07) 
Обична струма: 
1. Која не е следена со меха-
нички пречки на крвотокот и 
дишењето 

 
С 

 
С 

71* 2. Која е следена со умерени 
механички пречки на крвото- 
кот и дишењето, со можност за 
оперативно отстранување 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

 3. Која со своите размери му 
смета на носењето војничка  
облека или е следена со трајно 
нарушување на срцевата 
и респираторната функција 

 
Н 

 
Н 

 Нарушувања на функцијата на 
штитната жлезда: 
4. Хипертиреоза (Е05) и 
хипотиреоза (Е01) 

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н 

 
 

Шеќерна болест (Е10-Е14) 
1.Лесна форма 

 
С 

 
Н 

72* 2.Средно тешка форма ОГ (а) Н Н 
 3.Тешка форма Н Н 
 Хипогликемин (Е15-16)   
73. 1.Функционална С ОГ (а) Н 
 2.Органска ОГ (а) Н Н 
 Заболување на паратироидните 

жлезди   

74. 1.Хиперпаратиреоидизам ОГ (а) Н Н 
 2.Хипопаратиреодизам Н Н 
75.* Заболување на хипофизата ОГ (а) Н Н 
 Заболување на надбубрежните 

жлезди   
76. 1.Хиперфункција ОГ (а) Н Н 
 2.Хипофункција ОГ (а) Н Н 
 Хипогонадизам (Е25)   
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77* 1.Благ или непотполно изразен 
хипогонадизам С Н 

 2.Изразен хипогонадизам ОГ (а) Н Н 
 Други метаболитички 

нарушувања 
1. Генопатии: албинизам, 
порфирија и др. (Е 70.3) 

С 
С ( ЗК ) Н 

 2. Нарушување на 
метаболизмот на порфиринот-
акутна (интемитентна), 
фамилијарна, хепатична и 
латентна порфирија  (Е 80) 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

78* Гихт примарен (клинички 
манифестиран)-урично заболу- 
вање на зглобовите и бубрезите 
(Е 79) 
3. Полесни форми, без 
оштетување на функцијата на 
зглобовите или на бубрезите 

 
 
С 

С ( ЗК ) 

 
 
Н 

 4. Потешки форми, со 
оштетување на зглобовите или 
на бубрезите 

ОГ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Згоеност во појак степен (Е 66) 
5. Без циркулаторни и 
респираторни пречки 

 
С 

 
Н ( С - 
ЗК ) 

 6. Со изразени циркулаторни и 
респираторни пречки 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Хипербилирубинемија (Е 80) 
1. Од 20,5 до 51,3 микромоли 
по литар 

 
С ( ЗК ) 

 
Н  

(С - ЗК ) 
79* 2. Над 51,3 микромоли по литар ОГ ( а ) Н 
 3.Коњугирана (Е 80.6) 

4. Тип  Dubin-Johnson,  Роторов 
синдорм 

ОГ (а ) 
Н 

 
Н 

 
83. Мислењето и предлогот на оцената за способност се дава 

по амбулантно-поликлиничка тимска обработка или обработка во 
болничко-клиничка установа, во која се утврдуваат видот, форма-
та и квалитетот на абнормалноста и ( не ) способноста за воена 
служба,  вклучувајки ги и  83,2 

83.2. Се вклучвуаат: 
- акутна недиференцирана шизофренија 
- неозначено 
- индуцирана психоза 
- други неоргански психози 
84. За давање предлог на оцена за способност потребно е по-

крај психолошко-психијатриско испитување и амбулантно-полик-
линичка тимска обработка да се користат и податоци за евентуал-
ното социопатско однесување (прекршоци, кривични дела и др. 

85.1. Мислењето и предлогот на оцена за способност за воена 
служба се дава во амбулантно-поликлиничка тимска обработка 
или обработка во болничко-клиничка установа со користење на 
медицинската документација.   

87. Оцената се дава врз основа на амбулантно- поликлиничка 
или болничко-клиничка тимска процена на нарушувањата на 
личнсота, а со добивање податоците  од командата на единицата. 

Сексуалните настраности, освен хомосексуалноста, се разгле-
дуваат на ист начин како нарушувањата на личноста. 

88.4 Нарушувањето на однесувањата и други нарушувања  
кои се јавуваат после земање алкохол или опивање се повторува-
ат повеќе пати и покрај превземените мерки , се оценувааат по 
оваа точка.Оцената се донесува после амбулантно поликлиничка 
или болничка обработка со податоци од органите на одбтраната 
или  командите на единиците. 

88.5  Мислење и Предлог за оцена " неспособен "дава специ-
јалист невропсихијатар после болничко-клиничко (интердисцип-
линарно) испитување.   

1 2 3 4 
V. ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА И РАСТРОЈСТВА 

ВООБНОСКИТЕ (F 00 � F �99) 
 Психози 

1. Функционални психози: 
- шизофренија  (F-20 - F 29) 
- манично-депресивна психоза (F 
30-F 39) 
- параноја и др. F 22 (F 22.0) 

Н Н 

83* 2. Реактивни психози: 
- шизофрена (F20-F 29) 
- депресивна (F 30-F 39) 
- параноидна и др. (F 20.0) 

 
Л 
Н 

 
Н 

 3. Органски психози: 
- алкохоличарски (F 10) 
- инфекциозно-токсични (F11-F19) 
- метаболични и др. (F11-F19) 

 
Л 
Н 

 
Н 

 Нарушување на структурата на 
личноста (F 60-F 69) 
1. Параноидни, афективни, 
шизоидни, експлозивни, хис- 
терични и др. 

С 
Н 

 
Н 

84* 2. Нарушување на личноста со 
предоминантни манифеста- 
ции на социопатија и асоцијални 
манифестации (асоцијални 
и антисоцијални психопатии) 

 
Н 

 
Н 

 3. Други нарушувања на 
личноста(незрела личност, емоцио- 
нална незрела личност и др.) 

С 
Н 

 
Н 

 Неврози (F 48) 
1. Јадровни неврози (хистерични, 
фобични, опсесивно-ком- 
пулзивни и др.) 

 
Н 

 
Н 

85* 2. Актуелни и ситуациони неврози С 
Н 

 
Н 

 
86*

Растројствата на физиолошки 
функции предизвикани 
од психички чинители: 
кардиоваскуларни, респираторни, 
гастроинтестинални и др. (F 50) 

 
С 
Л 

 
 
Н 

87* Сексуални настраности и 
нарушувања (F 52) Н Н 

 Алкохолизам и наркоманија (F 10-F19) 
Хроничен алкохолизам (F10.2) 
1. Претоксикоманска фаза 

 
С 
Н 

 
 
Н 

88* 2. Токсикоманска фаза Н Н 
 
89.1. Ако се работи за нарушување кое може да се сфати како 

симптом на јадровна невроза, кој а сериозно го нарушува комуни-
цирањето, по амбуланто-поликлиничко или болничко-клиничко 
испитување се дава оцена  "неспособен". Ако станува збор за оса-
мен симптом кој го смеќава успешното комуницрање се дава оце-
на �ограничено способен" а за активности што бараат јасен и те-
чен говор-оцена �неспособен": 

Во сите останати случаи се дава оцена �способен": 
89.2. Мислење и предлог на оценка на способноста  за воена 

служба се дава по амбулантно-поликлиничка тимска обработка 
или обработка во болничко-клиничка установа, при користење на 
податоци од единицата. 

89.3. Во случај нарушувањето да предизвикува невозможност 
за адекватна комуниција се огласуваат за "неспособен  во рамки-
те на невротските нарушувања, а во останатите случаи - оцена 
�способен". 

90. Мислење и предлог на оцена на способноста за воена 
служба дава специјалист-невропсихијатар.  

91. Мислење и предлог на оцена на способноста за воена служ-
ба се дава по амбулантно-поликлиничка тимска обработка или 
обработка во болничко-клиничка установа, со што се утврдува по-
теклото на заболувањето и неговата невротска �суперпозиција".  

92. Степенот на душевната заостанатост се утврдува со пси-
холошки и психијатриски наоди. По исклучок, кога е во прашање 
јасно изразена тешка и длабока душевна заостанатост, оцената на 
способност може да се утврди со процена на невропсихијатар или 
лекар по ошта медицина, односно врз основа на соодветна меди-
цинска документација. 

97.1. Се вбројуваат: 
- менингитис 
- енцефалитис, миелитис и енцефаломиелитис, со задолжите-

лен ЕЕГ наод и евоцирани потенцијали; 
- интракранијален и интрасипинален апцес, 
- флебитис и тромбофлебитис на интракранијалните венозни 

синуси 
- доцни последици на интракрајнијален апцес или пиогени 

инфекции 
- други хередитирани и фамилијарни болести на нервниот си-

стем 
- паралисис агитанс 
- други екстрапирамидални заболувања и ненормални движења 
- спиноцеребрални заболувања 
- болести на моторниот неврон, со задолжителен електроми-

неурографски наод, 
- други болести на рбетниот мозок , 
- заболување на автономниот нервен систем, 
- мултипли склероза со примена на мултимодални евоцирани 

потенцијали  
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1 2 3 4 
 3. Склоност кон дроги-наркофилија (F 10.2) С 

Л 
 
Н 

88* 4. Наркоманија (F 10) Н Н 
 5. Епизодично ексцесивно опивање С 

Л 
 
Н 

 Посебни симтоми (F 90-F 98) 
1. Нарушувања на говорот (тепкање, 
дизартрија) 

ОГ 
Н 

 
Н 

89* 2. Енуреза, психогено условена Л 
С 

 
Н 

 3. Други посебни симтоми: 
- тикови, 
- психомоторни нарушувања, 
- специфични нарушувања на сонот и др. 
- Церебрална дизритмија 

С 
Н Н 

 Поминливи ситуациони нарушувања (F 43) 
1. Акутна стресна реакција (F 43.0) 

Л 
С 

Л 
С 

90* 2. Реакција на приспособување-
краткотрајни и продолжени 
депресивни состојби (F 06) 

Л 
С 

Л 
С 
Н 

 
 
91* 

Специфични непсихотични душевни 
нарушувања: (последици на повреди на 
мозокот, инфекции, интоксикации на 
ЦНС  и  др.) (F 43.9) 

С 
Л 
ОГ 
Н 

 
Н 

 Душевна заостанатост (F 70-F 79) 
1. Потпросечна интелегенција-тапи 
нормални (IQ.80-90) 

 
- 

 
Н 

92* 2. Душевна заостанатост на граница на 
нормално-тапи  
(IQ.75-79) 

 
- 

 
Н 

 3. Лесна, умерена, тешка и длабока 
душевна заостанатост 
слабоумни (IQ. под 75) 

 
- 

 
Н 

VI. БОЛЕСТИ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ 
 А. ЗАБОЛУВАЊА НА 

НЕРВНИОТ СИСТЕМ (G 00-G 90)   

 
 
 
 
97* 

Органски заболувања на ЦНС кои 
оставаат трајни функцио- 
нални нарушувања: воспалителни, 
демијелининациони, деге- 
неративни, хередодегенеративни, 
поради нарушување на 
метаболизмот, паразитални, 
токсични, малформациони и др.  
1. Дефинитивни резидуални 
состојби со помали функиона- 
лни нарушувања 

 
Л 
С 
ОГ 

 
 
Н 

 2. Со трајни функционални 
нарушувања на среден и појак 
степен 

 
Н 

 
Н 

 
- други демијелинизациони болести на ЦНС 
- церебрална спастична инфантилна парализа  
- други паралитични синдроми 
- мигрена 
- каталепсија и нарколепсија со задолжителен ЕЕГ/холтер и 

ЕЕГ- наод, 
- други состојби на мозокот 
- други и неозначени заболувања на нервниот систем 
97.2. Се подразбираат нарушувања каде што не може да се 

очекува подобрување, а постојат можности за натамошно напре-
дување на болеста. 

99. Се вбројуваат: генерализирана неконвулзивна, генерали-
зирана конвулзивна, статус епилептикус и парцијална епилепсија. 

Се утврдува со болничко-клиничко испитување, при задол-
жителен ЕЕГ-преглед. 

Се прифаќаат како утврдени и оние случаи кои порано се до-
кажани на невропсихијатриски клиники, ако поседуваат соодвет-
на отпусна листа-писмо. Случаите на детски епилепсии се смета-
ат за излекувани ако по дванаесеттата година од животот немале 
напади, под услов во тој ист период да не примале антиепилеп-
тична терапија. Мислење и предлог за оцена на способност дава 
само специјалист-невропсихијатар.  

 За дијагностика на епилепсија потребно е да се исклучи ци-
стицеркоза. 

100.Се вбројуваат: 
- оштетувања на тригеминусот 
- оштетувања на фацијалисот 
- оштетувања на другите кранијални нерви 

- оштетувања на нервните корени и плексусот 
- мононеуритис на горните екстремитети и мононеуритис  

мултиплекс 
- мононеуритис на долните екстремитети 
- хередитарна и идиопатска периферна невропатија 
- инфламаторна и токсична невропатија 
105. Во овие заболувања спаѓаат тешките хронични воспали-

телни или дегенеративни процеси на рабовите на капаците и ввр-
заицата кои барат долготрајно лекување и значително ја смеќава-
ат функцијата на окото. 

106.1. Способноста се одредува според точките кои се одне-
суваат на настанатите очни промени, на состојбата  н функцијата 
на органите за вид (острина на видот, видно поле, поле на поглед, 
адаптација и др.). 

107.Конечната оценка на способноста се донесува по заврше-
ното лекување во зависност од степенот на функционалните 
оштетувања и врз основа на соодветните точки  од овој Список. 

108. Под јако упорно стеснување се подразбира стеснување 
кое јасно се изразува во сите околности, а не само повремено. Во 
заболувања, односно мани кои можат да предизвикаат такво стес-
нување спаѓаат на пример: атрезија на солзните точкици, стенози 
од појак степен или облитерации на одводниот систем на солзите, 
солзни фистули и др. 

109.8. Под тешки и прогресивни последични миоптични про-
мени во окото треба да се подразбираат: руптури (бруховиамем-
брана), крвни изливи во хориоретината во јак степен, опсежна ра-
рефикација на пигментиот епител, атрофија на хориоретината, за-
ден стафилом, упадлива стеснетост и  издолженост на крвните са-
дови на мрежницата, јако изразена цистоидна дегенерација на 
мрежницата, јако изразена разредност на стаклестото тело со гу-
сти матности сл. 

 
1 2 3 4 

98 Мускулни заболувања од 
воспалителна, метаболична и  
друга природа, прогресивна 
мускулна дистрофија, конген- 
итална миотонија, дистрофична 
миотонија, миастенија  
гравис, прогресивна мускулна 
спинална атрофија и др. 
(G-10- G 59) 

 
 
ОГ 
Н 

 
 
 
Н 

99* Епилепсија (Е  40) ОГ 
Н 

 
Н 

 Заболувања на периферниот 
нервен систем (Е 60-Е 64) 
1. Без функционални нарушувања 
и со полесни функционални нару-
шувања 

 
С 

 
С 
Н 

100* 2. Со умерени функционални 
нарушувања на нервите (или 
само на еден нерв) кои не ги 
нарушува битните функции 

С 
ОГ 

 
Н 

 3. Со потешки функционални 
нарушувања Н Н 

VII. БОЛЕСТИ НА ОКОТО И НА АДНЕКСИТЕ 
(Н00-Н 59) 

 Коњуктивитис верналис (Н10) 
1. Полесна форма 

 
С 

 
С 

104 2. Потешка форма С(ЗК) Н ( С-
ЗК ) 

105* Тешки хронични заболувања на 
врзницата  или рабовите на 
капаците на едното или обете очи 
(Ноо-Н03) 

С 
ОГ ( г ) 

 
Н ( С ) 

 Трахом (НО2.0) 
1. Полесна форма 

 
Л 

 
Н ( Л ) 

106* 2. Потешка форма С 
ОГ ( г ) 

 
Н ( С ) 

 
 
 

107*

Воспалителни заболувања и 
состојби по повреда на окото: 
- кератитис (Н16) 
- склеритис (Н15) 
- иродоциклитис (Н20) 
- хориоретинитис (Н30) 
- увеитис 
- ретинитис (Н33) 
- неуритис оптици и др. (Н46) 

 
 
 
Л 

 
 
 
Л 
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108* Воспаление на солзната жлезда и 

на солзните водови (Н04) 
Л 

ОГ ( г ) 
Н ( С ) 

 
 
 

109* 

Рефракциони аномалии (Н52) 
1. Кратковидост на едното или на 
обете очи преку две диоп- 
трии или далековидост на едното  
или на обете очи преку 
три диоптрии 

С 
ОГ ( б ) 

 
Н ( С ) 

 
110. Под дефектен бинокуларен вид се подразбира непостое-

ње на фузија или  доколку стереоскопски вид е преку 400  испи-
тан со орторејтер или со некоја друга метода. 

111.Случаите со диплопија се оценуваат како ограничено 
способни, доколку двосликите се присутни во подрачјето кое се 
наоѓа надвор од 20 аголните степени во однос на точката на фи-
ксација. 

112.1. Под компензиран глауком се подразбира глауком кај ко-
го интраокуларниот притисок се регулира со помош на лекови или 
по оперативен пат и кај кој не постојат функционални промени 
(нормална острина на видот, без промени во видното поле и сл.). 

112.2. После завршеното лекување оценката на способност се 
донесува според состојбата на видот и последиците кои се наста-
нати од секундарниот глауком или од примарното заболување 
кое довело до настанување на секундарен глауком. 

116.Под поголеми трајни дефекти во видното поле се подраз-
бираат хемианопсии и поголеми парацентрални, апсолутни ско-
томи, чиј што  најмал размер е поголем од 300

 
и поголеми пери-

ферни испади и депресии чиј најмал размер е поголем  од 40
0или

 
ако испадот досегнува до 10 од фиксационата точка. 

 
1 2 3 4 
 2. Прост кратковид астиматизам 

на едното или на обете очи со 
рефракција на едниот меридијан 
преку две диоптрии, или прост 
далековид астигматизам на едно-
то или обете очи со рефракција на 
едното или обете очи преку две 
диоптрии 

 
С 

ОГ ( б ) 

 
 

Н ( С ) 

 3. Сложен кратковид астигмати-
зам на едното или обете очи 
со рефракција на едниот мериди-
јан преку две диоптрии или 
сложен далековид астигматизам 
на едното или обете очи со рефра-
кција на едниот меридијан преку 
три диоптрии 

 
С 

ОГ ( б) 

 
 

Н ( С ) 

 4. Кратковидост или далекови-
дост на обете очи преку седум 
диоптрии 

С 
ОГ ( Б ) 

 
Н 

109* 5. Сложен кратковид или далеко-
вид астигматизам на обете очи кај 
кого разликата во рефракцијата 
меѓу два меридијани е поголема 
од четири  ипол диоптрии 

С 
ОГ ( б ) 

 
Н 

 6. Сложен далековид или 
кратковид астигматизам на двете 
очи со рефракција на еден 
меридијан преку седум диоприи 

С 
ОГ (б ) 

 
Н 

 7. Прост или мешовит 
астигматизам на обете очи преку 
четири ипол диоптрии 

С 
ОГ ( б ) 

 
Н 

 8. Кратковидност или кратковид 
астигматизам на обете 
очи со тешки и прогресивни 
последични промени на очното 
дно, без оглед на степенот на 
рефракцијата 

 
ОГ ( б ) 
Н 

 
 
Н 

 9. Анисометропија поголема од 
шест диоптрии 

С 
ОГ ( б ) 

 
Н 

 Нарушување на мотилитетот на 
очите (Н49-Н50) 
1. Придружен страбизам 

С 
ОГ ( б ) 

 
Н ( С ) 

110* 2. Хетерофории С 
ОГ ( б ) 

 
Н ( С ) 

 Парализи и парези на мускулите 
на очното јаболкце (Н51) 
1. Без диплопии 

С 
ОГ ( б ) 

 
Н ( С ) 

111* 2. Со диплопии ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

 Глауком (Н40) окуларна хипер-
тензија 
1. Примарен глауком 

ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

112* 2. Секундарен глауком на едното 
или обете очи Л Н ( Л ) 

113 Аблација на мрежницата или 
ретиношиза (Н33) 

ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

114 Идиопатска хемералопија (Н53) ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

 
117. Означените острини на видот се однесуваат на вредно-

стите постигнати со корекциони стакла. Острината на видот си-
стематски се испитува со орторејтер, а алтернативно-со ортоп-
тички  таблички. 

118. Способноста за распознавање на боите се испитува со 
орторејтер, псеудоизохроматски таблички  спред Ишијар или со 
аномалоскоп При одредувањето на должноста во одделни видови, 
родови и служби да се раководи со степенот на нарушувањето на 
колорниот вид. 

119 и 120. При оценувањето на способноста со еднострана 
афакија, со сублуксација или на леќите, како мерило да се земе 
острината на видот со оние корекциони стакла што при бинокула-
рен вид може субјективно да се поднесат. 

Оцената се дава по завршеното лекување. Ако лицето одбива 
операција и лекување се оценува како неспособно. 

121. При разгледувањето на оцената на способноста по овие 
точки да се земат предвид критериумите наведени во точ. 116 и 
117 д кои исто така зависи оцената на способноста.  о 

1 2 3 4 
115.* Тапеторетинална дегенерација 

(Н35) 
ОГ (б ) 
Н 

 
Н 

 Поголеми трајни  дефекти во 
видното поле(Н53-Н54) 
1. На едното око 

С 
ОГ ( б ) 

 
Н ( С ) 

116* 2. На двете очи Н Н 
117* Трајно намалување на острина-

та на видот од функционална 
природа или поради матност во 
прозрачни средини, промени 
на очното дно, во видниот пат 
или во оптичките центри: 
- амблиопија Н 53 
- матност на рожницата, леќата 
и стаклестото тело (Н25Н28) 
- хориоретинитис (Н30) 
- атрофија на видниот нерв и 
др. (Н46) 
1. Острина на видот на едното 
око помала од 0,50, а на дру- 
гото око поголема од 0,70 

 
 
 
 
 
С 

ОГ ( б ) 

 
 
 
 
 
 
Н 

 2. Острина на видот на двете 
очи помалаод 0,70 

С 
ОГ ( б ) 

 
Н 

 3. Острина на видот на двете 
очи помала од 0,40 

ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

 4. Целосно слепило или нама-
лување на острината на видот 
на едното око под 0,10 без 
оглед на острината на видот на 
другото око 

ОГ 
Н Н 

 Растројства во распознавањето 
на бои (Н53) 
1. Аномални дихромати и 
трихромати 

С Н ( С ) 

118* 2. Дихромати С 
ОГ ( б ) 

 
Н( С ) 

 3. Ахроматопсија ОГ ( б ) Н 
119* Афакија стекната или 

псеудоафакија на едното или на 
двете очи (Н27) 

ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

120* Луксација или сублуксација на 
леќите во едното или двете 
очи (Н27) 

Н Н 

 Меѓусебно сраснување на капа-
ците или капаците и очното 
јаболкце (Н02-Н03) 
Ако во помала мерка ја 
нарушува функција на очите: 
1. На едното око 

 
С 

 
Н ( С ) 
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121 2. На двете очи С 
ОГ ( б ) 

 
Н ( С ) 

 Ако појако ја нарушува функ-
цијата на очите (острината на 
видот, видното поле или полето 
на погледот) 
3. На едното око 

С 
ОГ ( б ) 
Н 

 
 
Н 

 4. На двете очи Н Н 
122* Трајна спуштеност на горниот 

капак (Н02-Н03) 
1. Кои при хоризонтална по-
ложба на очното јаболкце 
делумно ја покрива зеницата на 
едното или двете очи 

С 
ОГ ( б ) 

 
Н ( С ) 

 
123. и 124. При оценувањето да се земат предвид само оние 

растројства кои можат да доведат до оштетување на очното ја-
болкце. Доколку овие промени предизвикуваат упорно солзење, 
оштетување на врзницата или рожницата, тогаш се оценуваат 
според точка 117. 

125. и 127. Оцена се дава по комплетното офталмошко испи-
тување, земјаќи ја предвид острината на видот. 

131.  Во поретки случаи воените старешини  кои имаат често 
повторувачко воспаление на средното уво им се дава оцен-
ка�ограничено способен (независно од состојбата на слухот) по-
ради подложноста на  штетното дејствување на неповолните ме-
теоролошките услови. Доколку истовремено значително е оште-
тен слухот, се оценува согласно на точка 134.Слухот се испитува 
со скрининг аудиометрија или со шепот. Сите откриени наглуво-
сти се испитуваат со тонална линеарна  аудиометрија. 

132. Оцената за способноста кај  растројствата на вестибулар-
ната функција ја дава само оториноларингологот врз основа на 
калоричен и ротаторен тест. 

Доколку вестибуларно растројство  постои и поголем губиток  
на слухот, се оценува по Т 134.  

134 Наглувост или глувост поради хронично воспаление на 
средното уво, состојба после воспаление на средното уво, тимпа-
носклероза, отосклероза,состојби после оперативни интервенции; 
стапедектомија,радикални трепанации, тимпанопластика и сл.не-
вросензитивни оштетувања на слухот, конгенитални мани и др. 

Просечната загуба на слухот ја оценува надлежен оторинола-
ринг ог.  ол

 
1 2 3 4 

122 2. Трајна или целосна спуште-
ност на горниот капак на едното 
или двете очи 

 
Н 

 
Н 

123* Лагофталмус на едното или 
двете очи (НО2) 

ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

124* Ентропијум, ектропиум (НО2) 
1. На едното око 

С 
ОГ ( б ) 

 
Н ( С ) 

 2. На двете очи ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

125* Кератокопус на едното или 
двете очи (Н18.6) 

ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

126 Недостаток на едно око (Н55,Q11) ОГ ( б ) Н 
127* Нистагмус на окуларна генеза 

(Н55) 
ОГ ( б ) 
Н 

 
Н 

VIII.  БОЛЕСТИ НА УВОТО И МАСТОИДНИОТ ИЗРАСТОК 
(Н60-Н95) 

131* Хронично гнојно еднострано 
или обострано воспоаление на 
средното уво (мезотимпанално, 
оситично, со холестеатом или 
со голема сува перфорација на 
ушното тапанче (Н66-Н75) 

 
 
С 

ОГ (в,г) 

 
 

Н ( С ) 

132* Изолирани периферни вестибула-
рни растројства, со нормален или 
лесно редуциран слух: неврони-
тис, вестибуларис, мениерифор-
мен синдром,лабиринтропатија 
и др. Н 80-Н-83 

С 
ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
 

Н ( С ) 

133* Глувонемост (Н91.3)   
 Наглувост и глувост (Н90) 

1. На едното уво просечната 
загуба на слухот до 50 dB, а на 
другото слухот е нормален 

 
С 

 
Н ( С ) 

 2. На едното уво просечната 
загуба на слухот е поголема од 
55 dB, а на другото слухот е 
нормален 

С 
ОГ ( в ) 

 
Н ( С ) 

134* 3. На двете уши просечната 
загуба на слухот е до 50 dB 

С 
ОГ ( вг) 

 
Н 

 4. На едното уво просечната 
загуба на слухот е поголема од 
50 dB,  а на другото-до 50 dB 

С 
ОГ 

(в,г,д) 
 
Н 

 5. На двете уши просечната загу-
ба на слухот е поголема од 50 dB 

ОГ(в) 
Н 

 
Н 

 
141.Ревматична грозница се утврдува во болничко-клинички 

установи.  
142. Се вклучуваат стекнати срцеви мани на: 
- валвули на митрално устие  
- валвули на аорта 
- митрални и аортални валвули 
- на други ендокардијални структури 
Дијагнозата на срцевата мана мора да биде поставена со 

определена спецификација на видот, а не само �vitium cordis�. 
Дијагнозата мора да ја утврди кардиолог.  

142.1. Како мана на срце, стекната  од лесен тип се смета ако 
нема ЕКГ РТГ и ехокардиографски знаци за зголемување на срце-
вите структури, со уреден тест на оптоварување. Се решава бол-
нички или поликлинички, од кардиолог. 

142.2. Како стекната срцева мана од потежок степен се смета 
ако има знаци за зголемување на срцевите структури на ЕКГ, РТГ 
или ехокардиографија или знаци за срцева декомпензација.  

143. Врдодени мани утврдува кардиолог како под точка 142. 
144. Оцена за поволен и неповолен тераписки исход дава кар-

дилог како  точка 142. 
145.1. Сите недоволно дефинирани или гранични случаи тре-

ба да се упатат на преглед кај лекар-специјалист-кардиолог. 
145.2 Под непостојано зголемување на крвниот притисок од по-

тежок степен се подразбира зголемување на крвниот притисок преку 
24,0 кPа за систолниот и (или) преку 13,3 кРа за дијастолниот. 

Во оваа група спаѓаат и случаите од точка 145.1 со хиперин-
тензивно реагирање при оптоварување. 

Хиперинтензивно реагирање при оптоварување настанува ко-
га при субмаксималниот тест на оптоварување ќе дојде до скок на 
вредноста на крвниот притисок преку 14,7 кРа за дијастолниот и 
преку 26,7 КРа за систолниот. 

145.3. Трајно зголемување на крвниот притисок од полесен 
степен постои ако вредностите на систолниот крвен 

притисок за време на набљудувањето во стационарот се по-
стојано на 24,0 кРа, а помали се од 26,7 кРа или ако вредностите 
на дијастролниот крвен притисок се постојано на 13,3 кРа, а се 
помали од 14,7 кРа. Овие случаи, без промени на срцето и крвни-
те садови и без хипертензивно реагирање при оптоварување се 
оценуваат со оцената �ограничено способен". 

Во сите горенаведени случаи под оваа точка се земаат во об-
зир само оние вредности на крвниот притисок кои се утврдени во 
текот на набљудувањето  во болничка установа и без никаква ме-
дикаментозна терапија. 

146. Коронарна болест докажана со ЕКГ, коронарен стрес 
тест, ехокардиографија, imaging tehniki или  коронарографија. Ли-
ца со полесен степен на коронарна болест или по извршени ин-
тервентни кардиолошки процедури со постигнат поволен резул-
тат (верификуван со КСТ, Е Х О техники или др. imaging 
техники), може да се оценуваат како �ограничено способни�. 

 
1 2 3 4 

135 Вродени и стекнати мани на 
надворешното и средното уво  
(Н61,Q16- Q 17) 
1. Кои предизвикуваат помал 
естетски дефект 

 
С 

 
С 

 2. Кои претставуваат голем 
естетски дефект, со деформа- 
ција на лицето 

ОГ ( г ) 
Н 

 
Н 

IX. БОЛЕСТИ НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ (100-199) 
 Ревматска грозница: 

1. Без заболување на срцето (100) 
Л 
С 

ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

141* 2. Со заболување на срцето (101) Л 
ОГ ( в ) 

 
Н 

 3. Рецидив на ревматска 
грозница 

Л 
ОГ ( а ) 

 
Н 

 Стекнати срцеви мани (105-109) 
1. Од полесен степен 

ОГ ( а ) Н ( С ) 

142* 2. Од потежок степен Н Н 
 Вродени мани на срцето и голе-

мите крвни садови (Q 20-Q 24) 
1. Од полесен степен  

 
ОГ ( а) 

 
Н 
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143* 2. Од потежок степен Н Н 

 Оперирани мани на срцето 
1. Оперирани вродени мани на 
срцето со поволен тераписки 
исход 

 
ОГ(а) 

 
Н 

144* 2. Оперирани вродени мани на 
срцето со неповолен тера- 
писки исход 

Н Н 

 3. Сите оперирани стекнати 
мани на срцето 

ОГ(а) 
Н 

Н 

 Зголемување на крниот 
притисок (110-115) 
Непостојано зголемување на 
крвниот притисок: 
1. Од полесен степен 

 
С 

 
Н ( С ) 

 2. Од потежок степен С ( ЗК ) Н 
145* Трајно зголемување на крвниот 

притисок: 
3. Полесен степен, без промени 
на срцето, крвните садови 
и без хипертензивно реагирање 
при оптоварување 

С ( ЗК ) 
ОГ(а) 

 
Н 

 4. Трајно потежок степен, ОГ(а) 
Н 

 
Н 

146*  Коронарна болест на срцето: 
1.полесен степен 
2.потежок степен 

ОГ(а) 
 
Н 

Н 
 
Н 

 
147.1 За утврдување на исхемична болест на срцето од поле-

сен степен потребно е болничко - клиничко испитување. 
147.1,3 и 4 Акопостои веродостојна медицинска документа-

ција, не е потребно болничко - клиничко испитување. 
149.2. Бактериски ендокардитис мора да биде утврден во бол-

ничко - клиничка установа.  
 Хроничните заболувања на миокардот  мора да се утврдат во 

болничко - клинички установи или во кардиолошка амбуланта врз 
основа на подолго набљудување, при што мора да постои соодвет-
на медицинска документација од повеќе контролни прегледи. 

151.1.Оваа точка го опфаќа и блокот на десната гранка со 
должина на траење на комплексот од 0,12 секунди и  повеќе, како 
и А V  блок од прв степен со PQ  интервал преку 0,24. 

Одлука за способноста на лицата со промени кои се наведени 
во оваа точка потребно е да се донесува само после болничко- 
клиничко испитување. Доколку кај тие лица дојде до некое 
влошување, треба да сеупатуваат на повторно испитување поради 
донесување на нова оценка на способносгта. 

Под нецелосен блок на десната гранка треба да се смета блок 
на десната гранка со продолжување на QRS комплексот  до 0,12 
секунди. 

При проценка на способноста на лицата со WPW - синдром ако 
се утврди  дека имаат или порано имале напади на пароксизмална 
тахикардија (дури и многу ретко) се оценуваат по точка 151.                            

153. Се вклучуваат: 
- церебрално крварење 
- оклузија на прецеребрални артерии 
- церебрална тромбоза 
- други цереброваскуларни заболувања 
- емболија и тромбоза на церебралните артерии 
Оцената се дава според наодот на невролог.  
 

1 2 3 4 
 
 

147 

Перикардитис од 
нетуберкулозна природа (130) 
1. Без последици и со полесни 
последици, но без знаци на  
констриктивен синдром 

 
С ( ЗК ) 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

 2. Со знаци на констриктивен 
синдром 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Ендокардитис (133) 
1.Ендокардитис без 
дефинитивно јасни срцеви мани 
во со- 
стојба на компензација 

 
С(ЗК) 
ОГ ( а ) 

 
 
Н 
 

148* 2. Бактериски ендокардитис со 
изразена срцева мана 

Н Н 

149* Прележан акутен миокардитис 
(140) 

С(ЗК) 
ОГ(а) 

 
Н ( С ) 

 Хронични заболувања на 
срцевниот мускул (142) 
1. Лесно хронично оштетување на 
срцевиот мускул потврдено со 
ЕКГ, РТГ и ехакардиографија 

 
С( ЗК ) 
ОГ ( а ) 

 
 
Н 

150* 2. Посилно изразено хронично 
заболување со знаци за про- 
     ширување ,попуштање  и 
намалена ЕФ 

 
ОГ ( а) 
Н 

 
Н 

 
 
 

151*

Растројство на спроводливоста 
и ритмот, без знаци на оштету-
вање на миокардот и без кли-
ничките знаци на растројство на 
срцевата функција (I 47-I 52) 
1:СВЕС, ВЕС, АВ блок I , АВ 
блок II, тип МоБиЦ I, нодален 
ритам кој добро поднесува тест 
на оптоварување, блок на 
десната гранка, нецелосен блок 
на лева гранка, преексци танција 

 
 

С ( ЗК ) 
 

ОГ ( а ) 

 
 
 
 
Н 

 2. Пароксизмална тахикардија, 
преексцитација со тахикардија, 
ВЕС (ЛОУН- III-IV), апсолутна 
аритмија, болест на синусен 
јазол, комплетен блок на лева 
гранка, бифасци  куларен блок, 
АВ, блок II Мобиц II, АБ, блок III. 

 
ОГ (а ) 

 
Н 

 
 
 
Н 

 Пролапс на митрална валвула 
1. Без клиничка манифестација 
на болеста 

С С 

152* 2. Со бенигни   растојства на 
ритамот и мала митрална    
инсфуциенција 

 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

 3. Со малигни растројства на 
ритамот и изразена митрална 
инсуфициенција 

ОГ(а) 
Н 

 
Н 

 
 
 

153*

Васкуларни заболувања на ЦНС 
со трајни невролошки 
функционални растројства 
(тромбоза, емболија, крварење 
и др.) (160-169) 
1. Во помал степен 

 
 
 

ОГ(а) 
Н 

 
 
 
 
Н 

 2. Во поголем степен Н Н 
 
157. Дијагнозата, како и степенот на заболувањето, како и 

состојбата на функцијата на екстремитетите, треба да бидат уста-
новени во болничко-клиничка установа во која постојат соодвет-
ни услови за такви  испитувања. 

159. Воспаленија на длабоките вени од горните екстремитети 
со трајни последици (оток, трофични промени на кожата и др.) се 
оценуваат според точка 163. 

159. Под оваа точка се оценуваат и случаите со воспаление на 
длабоките вени на горните екстремитети со трајни последици  
(оток на рацете, трофични промени на кожата и др.).  
 

1 2 3 4 
154 Аневризми на аортата или 

белодробната артерија, артери- 
ско-венски фистули на белите 
дробови (171-172) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

155 Аневризми на периферните крвни 
садови (177) 
1. Кои појако не ја нарушуваат 
функцијата на крвотокот, а 
можат оперативно да се отстранат 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

 2. Кои појако ја нарушуваат 
функцијата на крвоток, а не 
можат оперативно да се отстра-
нат, или ако состојбата по опера-
цијата значително не се поправа 

 
ОГ(а) 
Н 

 
 
Н 

 Вродени аномалии на крвните 
садови (Q 25-Q 28) 
1. Ангиоми помали од капиларен 
тип 

 
С 

 
С 

156 2. Ангиоми големи и лесно 
вулнерабилни, артериско-венски 
фистули на екстремитетот со оток 
и трофични промени 

ОГ (а ) 
Н 

 
Н 
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 Заболувања на периферните 
артерии (173) 
1. Заболување на периферните 
артерии кои предизвикуваат 
умерени раствојство во крвотокот 
и функцијата на екстре- 
митетите во полесен степен 

 
С 

ОГ ( а ) 

 
 
Н 

157* 2. Облитерирачки процеси на пе-
риферните артерии, кои потешко 
ја нарушуваат функцијата на екс-
тремитетите или доведуваат до 
видни трофични промени на нив 
Burger) I731 

 
ОГ ( а ) 
Н 

 
 
Н 

158 Генерализиран васкулитис: 
polyarteritis nodosa, Vagenerova 
грануломатоза, хиперсензитивен 
васкулитис-есенцијална 
мешовита криоглобулинемија, М. 
Henosh-Schonlein, Behcetova 
болест и др. (М 30-М 36) 
1. Полесна форма 

 
 
С 

ОГ ( а ) 

 
 

Н ( С ) 
 

 2. Потешка форма ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Проширување на вените на 
екстремитетите (I 83) 
1.Проширување на вените, однос-
но појако изразени вени без 
варикозни јазли на потколеницата 

 
С 

 
Н ( С ) 

 
 

2. Појако проширување на вените 
со варикси на колатералите и 
главното стебло v.saphagnae 
magnae, кое се простира 
и на бутот 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

159* 3. Пигментација околу зглобовите 
со индурација на кожата, хрони-
чен едем на кожата, атрофија на 
кожата, улкус со варикозитет, кои 
не можат да се отстранат со опе-
рација или со друго лечење 

 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 4. Sundroma Raunaud (I73.0)   
160 Хемороиди (И84) 

1. Кои можат да се излечат без 
последици или со полесна 
инсуфициенција на аналниот 
сфинкетер 

 
С 

ОГ ( а ) 

 
 

Н ( С ) 

 
162. Оцената се дава според состојбата на екстремитетите 

(оток, трофични промени), како и спрема состојбата на кожата. 
164. Дијагнозата се поставува  во болничко-клинички устано-

ви.Оцената се донесува поп завршеното лекување. 
165.1. Под рецидивирачки акутен бронхитис подразбираме 

повторување на инфекцијата на дишните патишта на протрахира-
ниот тек, следени со опструкција на дишните патишта, кој не ги 
исполнува критериумите за дијагноза на хроничен опструктивен  
бронхитис и бронхијална астма.  

165.2. Под тешки форми на воспаленија на белите дробови и 
белодробната плевра се подразбираат оние случаи чие лечење 
траело преку 30 дена, а регресијата не била целосна. 

166. Оваа точка се однесува на лицата кои боледуваат или биле 
болни  од заболувања на дишните патишта или белите дробови од 
различна етиологија, освен туберкулоза, а се со хроничен тек и 
имаат последици кои влијаат на нивната функција како и на функ-
цијата на кардиоваскуларниот систем.Дијагнозата на наведените 
заболувања се поставува во специјализирани болнички установи. 

В иди го објаснувањето по Т 9. 

1 2 3 4 
160 2. Хемороиди по неуспешни 

оперативни зафати со инсуфи- 
циенција на аналниот сфинктер 

С 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

161* Варикоксла (I 86) С С 
162* Елефантијаза на екстремитети и 

другите хронични едеми на екст-
ремитетите како последица на 
промени на воените од воспалени-
ја, без секундарни варикси, како и 
на едеми поради патеката на 
лимфата, според степенот на 
изразеноста и функционални 
пречки (I 87-I88) 

 
ОГ ( а ) 

 
Н 

163* Тромбоза на длабоките вени на 
екстремитетите (I 82) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

164 Белодробен тромбоемболизам (I 26) Л 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

X. БОЛЕСТИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ СИСТЕМ (Ј00-Ј 99) 
165* Акутни респираторни заболувања 

(Ј00-Ј06 и Ј 20-Ј22) 
1. Рецидивирачки акутен 
бронхитис 

Л Н ( Л ) 

 2. Апсцес на белите дробови и 
тешки облици на воспаление 
на белите дробови и белодробната 
плевра со излив (Ј85 Ј 90) 

 
Л 

 
Н ( Л ) 

 Хронични заболувања и последи-
ци од хронични заболувања на 
дишните патишта и белите дробо-
ви од нетуберкулозна природа 
Хроничен бронхитис (Ј 41,Ј42, Ј 44) 
1. Без оштетување на функцијата 
на белите дробови  

 
 
С 

 
 
Н 

 2. Со оштетување на функцијата 
на белите дробови од лесен или 
среден степен 

С ( ЗК ) 
ОГ(г) 

 
Н 

 3. Со оштетување на функцијата на 
белите дробови од тежок степен 

ОГ (гд ) 
Н 

 
Н 

166* Емфизем на белите дробови (Ј43) 
4. Опструкциски и едностран 
емфизем 

С 
С ( ЗК ) 

 
Н 

 5. Пневмокниоза (Ј 60-Ј 65) С ( ЗК ) 
ОГ (С ) 

 
Н 

 6. Болести предизвикани со 
органска прашина (екстринзичен 
алергиски алвеолитис) (Ј 67) 

ОГ ( г ) 
Н 

 
Н 

 7. Цистична фиброза на белите 
дробови (Ј 84.1) 

С 
ОГ ( г ) 
Н 

 
Н 

 
168.1. Под полесни облици се подразбира астма без напади 

на душење во последните две години.  
Со бронхопровокациско тестирање се докажува помал степен 

на бронхна реактивност. 
168.2. Под потежок облик на бронхијална астма се подразбира 

заболување кое се манифестира со чести напади на душење за вре-
ме на воена служба, кое го опсервирал лекар. Оцената се дава по 
пократка хоспитализација. Во потешки облици на астма, со бронхо-
провокациско тестирање се докажува поголем степен на бронхна 
хиперактивност. Во потешки облици на асма може да се вброи  и 
заболување за кое се поседува медицинска документација од спе-
цијализирана установа за континуирано лекување на болеста. 

169.2. Озената и склеромот мора да се дијагностициираат во 
болничка установа. 

171. Полипозис нази,јувенилис деформанс - Woakes- се дијаг-
ностицира во болничко-клиничка установа. 

172. Според оваа точка се дава оцена ако нема пречки при ди-
шењето, а ако има се оценува според точка 173. 

173. Болестите и маните наведени во оваа точка се установу-
ваат само со специјалистички преглед. За груба ориентација на 
респираторната функција на носот може да служи и ориентација-
та за проодноста на носниците со последователно затнување на 
носн ите и со дишење на незатната носница.  иц 

1 2 3 4 
168* Бронхијална асма (Ј45) 

1. Полесни облици 
С 

С ( ЗК) 
ОГ (г ) 

 
 
Н 

 2. Потешки облици (Ј 46) ОГ ( г ) 
Н 

 
Н 

 Хронични заболувања на носните 
шуплини (Ј31.0) 
1. Хроничен атрофичен ринитис 
без создавање на красти 
во носните шуплини ( rinitis 
atrofika simpleks) 

 
С 

ОГ ( г ) 

 
 

Н ( С ) 

169* 2. Озена и склером С 
ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Хронични заболувања на 
синусите (Ј32) 
1. Катарални и гнојни 

С ( ЗК ) Н ( С ) 
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170* 2. Алергични заболувања на 

слузницата на носот и на носните 
синуси ( Ј 30)  

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н 

 
 

3. Со полипоза која го отежнува 
дишењето (Ј33.0) 

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н 

171* Poluposls nasi juvenils deformans-
Woakes (Ј33.1) 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

172* Трајни конгенитални и стекнати 
оштетувања на надворешниот нос 
кои предизвикуваат (Ј 34, Q 30) 
1. Умерени естетски дефекти 
(ринолордоза-риносколиоза во 
поголем степен) без функционални 
растројства 

 
С 

 
Н ( С ) 

 2. Големи естетски дефект 
(целосно недостасување на носот) 

ОГ(ѓ) 
Н 

 
Н 

 Мани и последици по повреди и 
заболувања на носот 
1. Со незначителни пречки при 
дишењето (перфорација на септу-
мот, девијација на септумот, сине-
хии и др) (Ј30-Ј 34 Q30) 

 
С 

 
Н ( С ) 

173* 2. Со отежнати пречки при 
дишењето 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 3. Со тешки пречки при дишење-
то,  кои со оперативен пат не мо-
желе да се отстранат (коскеста ат-
резија на хоанот, стеноза на нос-
ницата и др.) 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 
175.2. Оцена �ограничено способен" се дава при состојба без 

невролошки испади. 
177. 1.Ограничена способност се однесува на специјални ро-

дови и служби. Не се способни за нуркачи, падобранци и сл. 
177.2. По хируршко згрижување со торактомија.  
177.3. Ако рецидивскиот пневмоторакс не е згрижен хирур-

шки, а рецидивите не се повторуваат, може да се даде и конечна 
оцена �ограничено способен". 

178. Бронхиектазии докажани бронхографски. 
178.1. Под полесни облици на бронхиектазии се подразбираат 

цилиндрични или варикозни бронхиектазии во едното белодроб-
но крило, кои се без присуство на секукндарна инфекција без ло-
кализирани рецидивирачки пневмони и белодробната функција е 
нормална. 

178.2. Под потешки облици на бронхиектазии се подразбира-
ат вреќести или цистични бронхиектазии, без оглед на пространс-
твото, цилиндрични или варикозни бронхиектазии кои зафаќаат 
повеќе од едно белодробно крило или бронхиектазии со трајно 
присуство на секундарна инфекција со рецидивирачки пневмонии 
или бронхиектазиии со потешки оштетувања на белодробната 
функција (види 1.5.). 

179. До 183 да се видат објаснувањата под Точка 9.          
 

1 2 3 4 
 Вродени и стекнати мани на 

гркланот (Ј 37, Ј 38,Q 31) 
1. Кои не го отежнуваат нормално-
то дишење не го отежнуваат гово-
рот (еднострана парализа на 
гласниците, фонастенија) 

 
С 

ОГ ( ѓ ) 

 
Н ( С ) 

174 2. Кои го отежнуваат дишењето по 
природен пат и говорот 
(стенози, обострана парализа на 
гласниците жици, состојба 
по ларингектомија, неизлечени 
бенигни тумори) 

 
ОГ (ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Вродени  или стекнати мани на 
фронталните синуси 
1. Состојба по повреда или опера-
ција на фронталните синуси 

 
С 

ОГ (г ) 

 
 
Н 

175* 2. Состојба на повреда или опера-
ција на фронталните синуси, ако 
недостасува табула интерна 

 
ОГ ( г ) 

 
Н 

 Пневмоторакс (Ј 93) 
1. Спонтан пневмоторакс, прв пат 

 
Л 

 
Н ( Л ) 

177* 2. Рецидивски спонтан 
пневмоторакс, опериран 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 3. Рецидивски спонтан 
пенмоторакс, неопериран 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

178* Бронхиектазии (Ј47) 
1. Полесни облици 

С ( ЗК ) 
ОГ ( г ) 

 
Н 

 2.Потешки облици ОГ ( г ) 
Н 

 
Н 

179* Вродени мани на органите за ди-
шење: белодробен секвестар и 
цисти на белите дробови и пато-
лошки белодробни артериско-
венски комуникации ( Q 32-Q 34) 
1. Неоперирани 

С 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 
 
 

 2. Оперирани ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Последици од хронични запалени-
ја на белите дробови и белодроб-
ната плевра (Ј44-Ј47, Ј60-Ј70) 
1. Со нормална белодробна 
функција 

 
С 

 
Н ( С ) 

180* 2. Со оштетување на функцијата 
на белите дробови од полесен и 
среден степен 

С (ЗК) 
ОГ(а) 

 
Н 

 3. Со оштетување на функцијата на 
белите дробови од потежок степен 

ОГ(а) 
Н 

 
Н 

181* Релаксација на дијафрагмата (Ј 98.6) 
1. Од помал степен без оштетува-
ња или со оштетување на функци-
јата на белите дробови од полесен 
степен 

 
С 

 
С 

 2. Од среден степен, со оштетува-
ње на функцијата на белите 
дробови од среден степен 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

181 3. Од поголем степен, со оштету-
вање на функцијата на белите 
дробови од потежок степен 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Последици од повреда на белите 
дробови и плеврати (Ѕ27-Ѕ 29) 
1. Без оштетувања или со оштету-
вања на функцијата на белите 
дробови од полесен степен 

 
С 

 
Н ( С ) 

 

182 2. Со оштетување на функцијата 
на белите дробови од среден 
степен 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

 3. Со оштетување на функцијата на 
белите дробови од потежок степен 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

183 Состојба по лобектомија, 
сегментектомија или парцијални 
ресекции поради различни 
заболувања на нетуберкулозна 
и  немалигна етиологија (Ј 95-Ј 96) 

С 
ОГ(а) 

 
 

 
 
Н 

184. Состојба по пулмектомија и 
билобентомија поради различни 
заболувања 

ОГ(а) 
Н 

 
Н 

185* Солитарни сенки во белите 
дробови, со неутврдена етиологија 
1. Неоперирани 

С 
ОГ(а ) 

 
Н 

 2. Оперирани С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

XI. БОЛЕСТИ НА ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ (К 00-К 93) 
186 Анодонција (К.00.0) С Н ( С ) 
187 Парадентопатија (К05-К-06) С Н ( С ) 

 Вродени и стекнати мани на 
усната шуплина, јазикот, вили- 
цата,виличните зглобови и 
жлездите за плукање (Q 35-Q-38) 
1. Во полесен степен, без 
функционални пречки 

 
С 

 
Н ( С ) 

 2. Во потежок степен, со 
функционални пречки 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

Н 

188 3. Ринолалија кај вродени расцепи 
на непцето 

С Н 

 4. Фистула на непцето по 
реконструиран расцеп 

ОГ(ѓ) 
Н 

 
Н 

189 Leukoplakija mukoze oris 
generalizata  ( К 13.2) 

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н 

190 Вродени или стекнати мани, како и 
последици од повреди, 
заболувања и операции на 
хранопроводникот (К22.5,Q 39) 
1. Без функционални растројства 

 
С 

 
Н ( С ) 
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191. Дијагнозата на улкусната болест мора да биде докумен-
тарна со директни радиолошки и гастроскопски односно дуоде-
носкопски наоди на улкусната болест. 

Непосредни радиолошки наоди на улкусните болести се: 
- ниша, без оглед на тоа дали има или нема деформации, 
- конвергенција на наборите кон една точка, без оглед на тоа 

дали постои деформација или не, 
- константна деформација на булбусот и конвергенција на на-

борот 
192. Се вклучуваат: 
- гастритис и дуоденитис 
- растројство на желудачната секреција 
192.2. Дијагнозата се утврдува од страна на гастроентеролог 

врз основа на болничко - клиничко испитување. 
193.  Потребно е болничко-клиничко испиту вање. 
194.1. и 194.2. Се вклучуваат херниите: 
- ингвинални, 
- скротални, 
- крурални, 
-епигастрични, 
- умбиликални, 
- вентрални, 
-  лумбални 

1 2 3 4 
 2. Со лесни функционални 

растројства (дивертикули, кардио- 
спазми и др.) (К 22.5 К 220) 

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н 

190 3. Со потешки функционални 
растројства (стенози, срасну- 
вање и др.) (К 22.2) 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Улкусна болест: 
На желудникот ( К 25) 
1. Првпат откриен, свеж облик 

 
С ( ЗК ) 

 
Н ( С ) 

 2. Рецидивирачки, резистентен на 
терапија (болниот не се  
сложува на операција) 

С ( ЗК ) 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н ( С ) 

191* Опериран желудник: 
3. Billroth I, Billroth  II 
гастроентероанастомоза, со 
ваготомија или без ваготомија, без 
функционални пречки или со поте- 
шки односно со тешки 
функционални пречки 

 
ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
 
Н 

 4. Пептичен улкус по операција на 
желудникот 

ОГ (ѓ) 
Н 

 
Н 

 На дванаесетопалечното црево (К 26) 
5. Првпат откриен, свеж облик 

С ( ЗК ) Н ( С ) 
 

 6. Хроничен улкус, без тешки 
функционални растројства 
во општата состојба (К 25.7) 

С ( ЗК ) Н ( С ) 

 7. Хроничен улкус со потешки 
функционални растројства 
(пенетрација во околните органи, 
стеноза, повторени крва- 
рења), ако болесникот не сака да 
се оперира (К 25.4.) 

 
ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
 
Н 

 
 

Хроничко воспаление на 
слузокожата на желудникот или  
цревата (К 29.5) 
1. Без растројства на општата 
состојба 

 
С 

 
С 

192* 2. Со потешки растројства на 
општата состојба 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

193* Други долготрајни и неизлечиви 
болести на желудникот и  
цревата: стенози, стеркорални 
фистули, улцерозни колитис, 
Crohn- ова болест, други тешки 
облици на колитис и ентери- 
тис и потешки последици од 
операции на овие органи (К31.1 
К 31.6 К 51 К 50 К 52) 

 
ОГ (ѓ) 
Н 

 
 
Н 

 Хернии (К 40-К 46) 
1. Кои можат оперативно да се 
излечат 

 
С 

 
Н ( С ) 

194* 2. Кои не можат оперативно да се 
излечат и рецидиви на хернија 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

 3. Хернии: 
- дијаграматични (К 44) 
- оптураторни (К 45) 
- исхијадични (К 45) 
- перинеални (К 45) 

 
С 

ОГ(а) 
Н 

 
 
Н 

195. По оваа точка се земаат предвид само случаите на хро-
ничен адхезивен перитонитис, кој може да се  докаже со обје-
ктивни испитувања. 

196.1. Анални фистули и фисури можат оперативно да се ле-
чат, а во случај на неуспех-се дава оцената според точка 196.4. 

197.1. Според оваа точка се оценуваат и фистулите во сто-
мачниот ѕид, поради заостанати конци по операција. 

197.2. Под фистула на стомачниот ѕид, која настанала како 
последица на повреди на органите, се подразбира фистула која 
комуницира со абдоминалните органи (црева, екстрахепатични 
патишта и сл.). 

198. Се вклучуваат: 
- цревни опструкции 
- гастроентеритис и колитис ( со исклучок на улцерозен) од 

неинфективно потекло 
- дивертикули на цревата 
- функционални растројства на цревата 
- други болести на цревата и перитонеумот 
При оценувањето на способноста, покрај органските и функ-

ционалните растројства, треба да се имаат предвид и растројства-
та на општата состојба на болесникот (малокрвноста, телесната 
слабост, лабилноста на централниот нервен систем и сл.). Оваа 
точка не се однесува на хернии, кои се распоредени во точка 194. 

198.1. Се подразбира стеснување на луменот, кој не причину-
ва  пречки во пасажата или другите функции на цревата. 

199. Дијагнозата на хроничниот хепатитис мора да биде утвр-
дена во болничко-клиничка установа со хистолошки преглед на 
ткивото на црниот дроб добиено со биопсија. Ако од било која 
причина не е вршен наведениот преглед, оцена се дава врз основа 
на клиничкиот наод и сестрано биохемиско-лабораториско испи-
тување. 

200. Дијагнозата се поставува исклучиво во болничко-клинич-
ки установи, а врз основа на хистолошки и  биохемиски  наоди. 

 
1 2 3 5 

194* 4. Хијатус хернии (К 44)   
 Перитонеални адхезии (К 66.0) 

1. Перитонеални адхезии без 
растројства во пасажот 

 
С 

 
С 

195* 2. Хроничен адхезивен перитони-
тис од нетуберкулозна природа, кој 
создава пречки во пасажот (К 65.8) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Заболувања на ректумот и анусот 
(К 60-К  62) 
Кои можат да се излечат без 
последици: 
1. Анални фистули и фисури 
перианален апцес К 60 (К 61.0) 

 
С 

ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

 Кои не можат да се излечат без 
последици: 
2. Пролапс на ректумот (К 62.3) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

196* 3. Пелвиректални фистули (К 604) ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 4. Рецидивни анални фистули со инсу-
фициенција на сфинктерот (К60.1) 

 
Н 

 
Н 

 5. Конгенитални малформации и 
последици од повреди со изразити 
функционални пречки ( Q 40- Q 43) 

 
Н 

 
Н 

 Фистули на стомачниот ѕид (К 60.4) 
1. Без повреди на органите или 
коските 

 
С 

 
С 

197* 2. Како последица на повреди на 
органите или коските 

Н Н 

 Други заболувања на органите за 
варење или последици 
од операции на нив (К 90-К 93) 
1. Без растројства на функцијата 

 
С 

 
С 

198* 2. Со умерено растројство на 
функциите 

С 
ОГ( а,ѓ ) 

 
Н 

 3. Со потешки и тешки растројства 
на функциите 

Н Н 

 Хроничен хепатитис (К 73.0) 
1. Хроничен перзистентен 
хепатитис 

С 
ОГ ( а ) 

Н ( С ) 
 

199* 2. Хроничен активен хепатитис (К73.2) ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

200* Стеатоза на црниот дроб (К 76.0) С 
ОГ(а ) 
Н 

 
Н 
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202.2. Под потежок облик на сраснување или калкулоза на 
жолчната кесичка се подразбира хронично воспаление на жолч-
ната кесичка со оштетување на функцијата на црниот дроб и 
жолчните патишта. Оцена се дава врз основа на клиничкиот наод 
и сестрано биохемиско-лабораториско испитување. 

202.4. Функционалните растројства треба да се земат предвид 
кај операциите на жолчните патишта, по кои доаѓа до холангити и 
холангиолити, и тоа кај дериватни операции на жолчните патишта 
(кај стеноза на папилата, Т-дренажа, холедоходуоденоанастомоза, 
холедохојејуноанастомоза и трансдуоденална папилотомија).  

203. Оцена се дава врз основа на болничко-клиничко испиту-
вање. 

207. Дијагноза на дерматози поставува дерматолог, а ако е 
потребно, се верифукуваат и хистолошки. 

208. Оцена се дава врз основа на наодот на дерматолог, а по 
потреба, и на алерголог. 

209.4. и 209.5. Се вклучуваат фотодерматози: 
- предизвикани од радијации 
- предизвикани од други специфични агенси 
- неназначена причина 
209.6. 209.7. и 209.8. Се вклучуваат лузни ограничени на: 
- окото 
- лицето, главата и вратот 
- трупот 
- горниот екстремитет, освен рачниот зглоб и шепата 
- рачниот зглоб и шепата 
- долниот екстремитет 
- лицето, главата и вратот со екстремитетите 
- трупот со екстремитетите 
- лицето, главата и вратот со трупот и екстремитетите 
- други и неназначени делови 
215. Лузните и лузничните атрофии на кожата ги оценува и 

хирург, а оцената на способноста се дава зависно од оштетување-
то на функцијата на соодветни органи (зглобови, мускули и др.). 

 
1 2 3 4 

201 Цироза на црниот дроб (К 74) ОГ ( а ) 
Н 

Н 
 

 Хронично заболување на жолчната 
кеса и жолчни патишта (К 81 Е) 
Сраснувања по процес на 
воспаление на жолчната кеса: 
1. Од полесен облик (дискинезија, 
без калкулоза) 

С 
ОГ (ѓ ) 

 
Н ( С ) 

202* 2. Од потежок облик или 
калкулоза на жолчната кеса (К 80) 

Л 
С 

ОГ( ѓ ) 

 
Н 

 Оперирана жолчна кеса поради 
каменчиња или хронично 
заболување: 
3. Без функционални растројства 
(К 80) 

 
С 

 
Н ( С ) 

 4. Со функционални растројства ОГ (а ) 
Н 

 
Н ( С ) 

203* Хронични заболувања на 
панкреасот: хроничен панкреати- 
тис, циста, литијаза и др. (К 86.1, К 
86.2, К 86.8) 

С 
ОГ(а) 
Н 

 
Н 

204 Асимтоматска ХБсАг-емија и анти 
ХЦВ позитивност 

С Н (С) 

XI. БОЛЕСТИ НА ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ (К 00-К 93) 
 Гнојни заболувања на кожата и 

нејзините аднекси  (L00- L 08) 
1. Акутни облици  

С С 
 

207* 2. Полесни хронични облици С Н ( С ) 
 3. Потешки хронични облици С 

ОГ(ѓ) 
 
Н 

 Алергични заболувања 
1. Уртикариа акута ( L50) 

 
С 

 
С 

208* Уртикариа рецидиванс хр ( L 50.8) 
2. Полесни форми 

С 
 

Н ( С ) 

 3. Потешки форми С 
ОГ(ѓ) 

 
Н 

 4. Екцем, невродермитис и други 
хронични алегиски дерма- 
този ( L 20-L30) 

С 
ОГ(ѓ) 

 
Н 

 Физички оштетувања на кожата 
Оштетувања од студ (Т33-Т 35) 
1. Последици од замрзнувања од 
полесен степен, без функцонални 
растројства 

 
С 

 
С 

 
 

2. Последици од замрзнувања од 
потежок степен, односно 
хроничен облик, без 
функционални пречки 

 
       С 

 
Н ( С ) 

209* 3. Последици од замрзнувања од 
потежок степен, односно 
хроничен облик, со функцонални 
растројства 

С 
ОГ(ѓ) 

 
Н ( С ) 

 Фотодерматози ( L 55- L 56) 
4. Благи облици без функционални 
оштетувања 

 
С 

 
С 

 5. Потешки хронични облици со 
функционални растројства 
 

С 
ОГ(ѓ) 

 
Н ( С ) 

 6. Термичка повреда (подоцнежни 
последици) 

С 
ОГ(ѓ) 
Н 

 
Н ( С ) 

209* Последици од ренгенско зрачење: 
7. Мали површини без 
функционални р астројства 

 
С 

 
Н ( С ) 

 8. Со функционални пречки ОГ(ѓ) 
Н 

 
Н 

210 Булозни дерматози ( L10-L14) 
1. Дерматитис херпетиформис ( М. 
Duhring) 

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н ( С ) 

 2. Сите облици на пемфигус ОГ (ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Хронични дискоидни еритемски 
лупус ( L 93) 
1. Со помало пространство 

 
С 

 
Н 

211 2. Со поголемо пространство С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н 

 Псоријаза ( L 40) 
1. Со помало пространство 

 
С 

 
Н 

212 2. Генерализирани артропатски и 
пустулозни форми 

ОГ(ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Генодерматози ( L 85) 
1. Ихтиозис-полесен облик 

 
С 

 
Н ( С ) 

 2. Ихтиозис-потежок облик ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

213* 3. Кератодермија палмоплантаре Н Н 

 Витилиго  од помал степен С С 

214 Дискромии-витилото со помало и 
поголемо пространство ( L 80) 

С 
ОГ(ѓ ) 

 
Н 

 Лузни на кожата ( L 90, L 91) 
1. Без функцонални растројства 

 
С 

 
С 

215* 2. Со функционални пречки, 
вулнерабилни, што можат 
оперативно да се згрижат 

 
С 

 
Н ( С ) 

 3. Со функцонални пречки, 
вулнерабилни, што не можат 
оперативно да се згрижат 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 
222.3. Овде се распоредуваат и сите полесни случаи на забо-

лување на зглобовите, кои се придружени со болки, но кај кои не 
постојат објективни промени на зглобовите, како и случаите со 
краткотрајни отоци без знаци на еволуција. 

222.4. По оваа точка се дава оцена, ако постојат изразени рас-
тројства на функцијата на зглобовите (остеоартритис, травматски 
артритис и артритис со неопределена етиологија). 

223. За оцената на способноста по оваа точка, како основен 
критериум, треба да служи степенот на растројство на функцијата 
на заболениот дел на локомоторниот апарат, потпирајќи се и врз 
радиографскиот наод. Рендгенскиот наод понекогаш може да би-
де изразен, иако заболувањето на зглобовите не е придружено со 
болки и растројство на функцијата. Во тие случаи оцена тимски 
даваат хирургот и рендгенолог, а по потреба и друг специјалист. 

За сите деформирачки спондилартрози и спондилози, како 
последици на повреди, оцените се даваатспоред оваа точка. 
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1 2 3 4 
216 Циркумскриптна склеродермија и 

други хипертрофични и атрофични 
состојби на кожата ( L 94.0) 
1. Без функционални растројства  

С 
ОГ(ѓ) 

 
 
Н 

 2. Со функционални растројства ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

217 Други хронични и неизлечливи 
болести на кожата (L 93-L 99) 

С 
ОГ(ѓ) 
Н 

 
Н 

218 Alopeta totalis (L63.0) С Н( С ) 
XIII.  БОЛЕСТИ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИОТ  СИСТЕМ  

И СВРЗНОТО ТКИВО (М00-М 99) 
221* Акутни артритис 

1. Серозен (М05) 
Л Л ( С ) 

 2. Пиоген (МОО) Л Л ( С ) 
 Хронични воспалувачки заболува-

ња на зглобовите (МОО-М25) 
1. Недоволно дефиниран артритис 
(М13) 

Л 
ОГ(а) 
Н 

Л 
Н ( С ) 

 2. Травматски, хроничен вилозен 
полиартритис 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

222* 3. Со полесни деформативни 
промени и со полесно растрој- 
ство на функцијата на зглобовите 

С 
ПГ ( а ) 

 
Н 

 4. Тешки облици, со потешки  
деформативни промени 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 5. Ревматоиден артритис и спонди-
лоартрис анкилопоетика (М 45) 

ОГ(а) 
Н 

 
Н 

 6. Јувенилен хроничен артритис 
кај возрасните (М08) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 7. Arthritis psoriatica (M07) ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 8. Серонегативни артропатии во 
текот на хронични 
ентеропатии (М07.6) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

223 Хронични дигенеративни заболува-
ња на зглобовите: артрозис, осте-
оартрозис деформанс, спондилозис, 
спондилартрозис деформанс (М47) 
Остеортрозис и сродни состојби 
други специфични облици на 
артритис 
1. Полесни облици без поголеми 
функционални пречки 

 
С 

ОГ ( а ) 

 
 

Н ( С) 

 2. Потешки форми со појаки 
фукционални растројства во 
зглобовите или рбетниот столб 

ОГ(а) 
Н 

Н 

 
224. Способноста се оценува по болничко-клиничко испитување. 
224.1. Од полесен степен се оние заболувања на зглобот кои 

овозможуваат отворање на устата повеќе од 20 мм. 
224.2. Од потежок степен се оние заболувања на зглобот, кои 

ја отежнуваат функција на зглобот така што устата не може да се 
отвори повеќе од 15 мм. 

225. Заболувањата распоредени во оваа точка спаѓаат во гру-
пата колагенози и можат да се дијагностицираат само во болнич-
ко-клиничка установа. 

227.2. Под појак степен треба да се подразбираат оние случаи 
кај кои постои јака асиметрија на лицето, јако скратување на му-
скулатурата и изразена деформација на вратниот дел  на рбетот. 
Таквите случаи, покрај функционалните ограничувања, претста-
вуваат и естетски упадлив дефект. 

Кај неврогени случаи треба да се консултира невролог, зара-
ди дифернцирање на етиологијата (паралитична, спастична, хи-
стерична и аграваторска). 

228.1. и 258.2. Се иземаат остеомиелитични процеси на фа-
лангите на прстите. 

229. Се вклучува остеохондроза 
230. и 231. Според мислење на невролог.  
 

1 2 3 4 
224* Хронични дегенеративни 

заболувања на виличниот зглоб  
1. Од полесен степен  

С С 

  
2. Од потежок степен 

С 
ОГ(ѓ) 
Н 

 
Н 
 

225* Дифузни болести на сврзувачкото 
ткиво: 
- М. Sjoogren (M35.0) 
- комбинирана системска болест 
на сврзувачкото ткиво (М 30-36) 
- недоволно дефинирано 
системско заболување (М 35.9) 

С 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н ( С ) 

 Екстрартикуларни ревматични 
заболувања на мускулите: 
лумбаго, паникулитис, фибрози-
тис, периартитис, тендоваги- 
нитис и др. (М 54.4., М 79.3) (М65) 
1. Со полесни или променливи 
функционални пречки 

 
 
С 

 
 

Н ( С ) 

226 2. Со потешки растројства на 
функцијата на зглобовите 
или на делови од телото 

ОГ ( а ) 
Н 

Н 
 

 Капут опстипум-�кривошија" 
(М43.6- Q 68.0) 
1. Вродени или стекнати од 
полесен степен, кои можат 
оперативно да се коригираат 

 
С 

 
Н ( С ) 

 

227* 2. Неврогени(вродени или стекна-
ти) од појак степен, со изразено 
скратување на мускулите, асимет-
рија на лицето и деформација на 
вратниот дел на рбетот 

 
Н 

 
Н 

228* Остеомиелитис (М 86) 
1. Акутен во тек на лекување (М 86.0) 

Л Н ( Л ) 

 2. Хроничен рецидивирачки облик 
(М 86.4) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

229* Заболувања на коските и на рска-
вицата од хроничен тек: 
Paget ова болест, остеопороза од 
потежок степен, остеома- 
лација, остеофиброситис 
деформанс и др. (М 80-М 90) 
1. Со незначителни функционални 
растројства 

 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 2. Со значителни функционални 
растројства 

Н Н 

230* Недостатоци на коскеното ткиво на 
черепот, заменети со цврста лузна 
или остеопластика (М 95, Q 07) 
1. Без невролошки функцонални 
астројства 

 
С 

 
Н ( С ) 

 2. Со невролошки функцонални 
растројства 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

231* Вродени недостатоци или немање 
на коскено ткиво на черепот 
покриен со меки делови ако 
мозочната маса на тоа место не е 
доволно заштитена ( Q00-Q07) 
1. Без невролошки функционални 
растројства или со нив 

 
ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 
232.1. Лускации кои по оперативен зафат не ја нарушуваат 

функцијата. 
232.2. Во оваа точка треба да се вбројат луксациите по хирур-

шкиот зафат  (рецидивирачките и оние со поголеми функционал-
ни пречки). 

234.2 Само артроскопски утврдени промени. 
235.1. и 235.2. Се подразбираат повреди од трет степен утвр-

дени артроскопски. 
236. Невролошки растројства кај дископатии се манифестира-

ат со радикуларни болки, кои ги следат радикуларна мускулна 
слабост и атрофија, како и радикуларни испади на рефлексите. 
Оцена се дава само ако постојат знаци на неврогена лезија што се 
птврдуваат со ЕМНГ-преглед. 

 
1 2 3 5 

231 2. Вроден краниофацијален 
синдром 

  

232* Хабитулни луксации на големите 
зглобови: на (рамото, лактот, 
коленото и колкот ( Q 65) 

С 
ОГ ( а ) 

Н ( С ) 
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1. Излечени  
 2. Неизлечиви ОГ ( а ) 

Н 
 
Н 

233 Вродени паралитички и застарени 
травматски луксации на 
големите зглобови, кои не можат 
хируршки да се поправат 
(Q 65- Q 79) 

 
Н 

 
Н 

 Последици од повреди на 
менискусот на коленото /М 23) 
1. Без артротични промени 

С 
ОГ ( А ) 

 
Н ( С ) 

 2. Со артротични рендгенски 
видливи промени и функцио- 
нални оштетувања 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

234* Оперативно отстранет менискус: 
3. Без артротични промени 

С 
 

С 

 4. Со помала артроза С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

 5. Со артроза од појак степен ОГ (а) 
Н 

 
Н 

 Попвреди на лигаментарниот 
апарат на зглобот на коле- 
ното (М 23) 
1. Изолирани со присуство на 
релаксација 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

235* 2. Здружени со лезија на повеќе 
лигаменти (колатерални, 
вкрстени) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Дископатии со невролошки 
растројства и рендгенолошки 
установени промени (М 50) 
1. Од полесен степен 

С 
ОГ ( а ) 

 

 
Н 

236* 2. Од потежок степен ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Вкочанетост (анкилоза) на 
зглобовите (М 24) 
1. Вкочанетост(анкилоза) на 
поголемите зглобови (на рамото, 
лактот, рачниот зглоб, колкот, 
коленото, скокачкиот зглоб) 

ОГ (ѓ) 
Н 

 
Н 

 2. Флексиона или екстензиона 
контрактура на сите прсти на 
едната шепа 

ОГ (ѓ) 
Н 

Н 
 

237 3. Флесиона или екстензиона 
контрактура (освен на палецот 
и показалецот)  

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н (С ) 

 4. Тешка контрактура на палецот и 
показалецот на една шепа 

ОГ (ѓ) 
Н 

 
Н 

 
238.1. и 238.2. Овие случаи ги решава максилофацијелен хи-

рург. 
239.1. Овде спаѓаат:се навикуларе, ос лунатум, метакарпални 

и метатарзални коски, фибули, клавикули и др. без поголеми 
функционални оштетувања. 

Доколку е во прашање псевдоартроза на навикуларната коска 
со значителни артротични промени и со редукција на моторната 
сила на шепата, оцена се дава по точка 243.2 

240. и 241. По овие точки треба да се оценуваат оние вродени 
или стекнати  деформатите од појак степен, кои значително ја 
отежнуваат функцијата на одделни органи или на делови од тело-
то, а не се опфатени со другите точки.   

1 2 3 5 
238* Вкочанетост ( анкилоза) на 

виличниот зглоб ( М 24.6) 
1. Од полесен степен 

 
С 

 
Н ( С ) 

 2. Од потежок степен ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Псевдовртрози (М 17-М 19) 
1. на малите коски, без 
дегенеративни промени 

 
С 

 
Н ( С ) 

239* 2. На долгите коски, кои 
оперативно можат да се излечат 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

 3. Кои оперативно не можат да се 
излечат 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Вродена или стекната ограничена 
подвижност-контрактура 
(М 20-М 25) 
На рамото: 
1. Елекација преку 900 

 
 
С 

 
 
С 

 2. Абдукција под 90о С Н ( С ) 

240* На лактот: 
3. Флексија можна од 45о до 130о 

 
С 

 
С 

 4. Неможност на флексија до 90 о  
ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 На рачниот зглоб 
5. Контрактура во флексија 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Вродена или стекната ограничена 
подвижност-контрактура 
(М20-М25) 
На колкот: 
1. Неможност на флексија до 900 

 
С 

ОГ(ѓ) 

 
 

Н ( С ) 

 2. Флексиони контрактури   
241* На коленото: 

3. Неможност на флесија над 85о 
ОГ (а) 
Н 

 
Н 

 4.Флексиони контактури   
 На скокачкиот зглоб 

5. Неможност на дорзална или 
плантарна флесија над 10о 

ОГ (а) 
Н 

 
Н 

 Туѓи или слободни тела во 
поголемите зглобови (М20-М25) 
1. Без функционални растројства 

 
С 

 
Н ( С ) 

242 2.Со функционални растројства и 
манифестирана артроза 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

243 Вродени или стекнати аномални 
на шаката (М20-М21) 
1. Со полесно функционално 
оштетување ( Q65-Q74) 

С 
ОГ(ѓ) 

Н ( С ) 

 2. Со потешко функционално 
оштетување 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

244 Релаксација на зглобовите (728) 
1. Која може да се коригира 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

 
245.1. Во полесен степен се оценуваат: 
- сколиози од I степен: минимални девијации на рбетниот 

столб со нефиксациона искривеност, кои со активна корекција 
лесно се исправат и умерена торзија на градниот кош уочлива ду-
ри при свиткување на телото нанапред; 

- сколиози од II  степен : јасно назначени деформации на рбетот 
во форма на буквата �Ѕ"кои со активна корекција не можат во целост 
да се исправат, а пасивна корекција во целост е изводлива, јасно наз-
начена торзија на градниот кош уочлива кај исправениот став и лесно 
издигната лопатка на издадената страна на градниот кош; 

- кифози настанати како последица на: вродени аномалии (де-
лумен недостаток на телото на рбетниот пршлен, постоењето на 
т.н. дорзален рбетен пршлен, дисплазија на интервертебалниот 
пршлен Schmorl-ова хернија синостоза или коскен блок на еден 
пршлен или повеќе пршлени), по прележани системски заболува-
ња на скелетот-кои не довеле до потешки деформитети)прележан 
рахитис,  

 вертебра плана, остеопороза, јувенилни или адолесцентни 
дисплазии од типот на Schouermann), лошо  држење на телото 
при одењето или седењето во клупа или на работно место. 

245.2. Во потешкок стпеен се оцнеуваат: 
- сколиози од III степен; јасно изразени деформации на рбет-

ниот столб во вид на буквата �Ѕ" или �С", јасно назначена торзија 
на градниот кош со асиметрија на лопатките(на заостанатата 
страна од градниот кош јасно се глед анеговиот конкавитет насо-
чен спрема конкавитетот на деформацијата на рбетот) при сви-
ткување нанапред се уочава јасна торзија на рбетот и асиметрија 
на градниот кош. 

- сколиози од IV степен : тешки деформации на рбетот, со 
упадлива деформација и асиметрија на градниот кош, несразмер-
ност во височината на горната и долната половина на телото(се 
стекнува впечаток дека градниот кош седи на карлицата), изразен 
ригидитет на надолжната грбан мускулатура, 

- кифози настанати како последица на: прележани системски 
азболувања на скелетот (хондродистрофија, енходрална дисосто-
за, периостално и ендостално растројство на осификацијата, ен-
докрино растројство- посебно на тироидната жлезда) по примар-
ни миопатии (distrofia muskulorum progresiva, miotonia kongenita 
ili miastenia gravis pseudoparalitika)  по воспалувачки заболувања, 
повреди или тумор на рбетот. 
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- лордози ( секундарни) обусловени од конгенитални диспла-
зии ( luksacio kokse kongenita, distrofiamuskulorum  progresiva) или 
стекнати по специфични заболувања, повреда или тумори. 

246.1. Деформациите опфатени во оваа точка се статички и 
не причинуваат особени пречки во нормалната работа  и во вое-
ната служба, под услов да се коригирани со ортопедска влошка.  

249.1. Доколку статичките деформации на стапалата се пои-
зразени и постои деформација на палецот на двете стапала, на во-
ените обврзници им се дава оцената �ограничено способен". 

249.2. Кога се деформациите од таков степен и облик да го 
отежнуваат одат и носењето на нормални обувки, се дава оцената 
" ограничено способен " или " неспособен " . Задолжително треба 
да се консултира невролог. 

250. Кога се во прашање статички промени, оцена се дава по 
оваа точка. Доколку се во прашање деформитети настанати како 
последица од други заболувања (ревматоиден артритис, полиар-
тритис и др.), оцена се дава според основното заболување. 

 
1 2 3 4 

244 2.Која не може да се коригира  ОГ ( а) 
Н 

 
Н 

 Сколиози, кифози, лордози (М 40-
М43) 
1. Од полесен степен 

 
С 

 
С 

245* 2. Од потежок степен ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Рамни стапала 
1. Педес плани и педес 
трансверзоплани (М21.3. М 21.4) 

 
С 

 
С 

246* 2. Халуцес валги (М.21.0) С 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

  
3.Ригидни ста пала (М21.1) 

С 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Валгус положба на нозете (М21.0, 
Q 66) 
1. Валгус положба на нозете, 
доколку растојанието меѓу 
внатрешните малеолусие до 12 см 

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н 

247 2. Валгус положба на нозете, доко-
лу растојанието меѓу внатрешните 
малеолуси е над 12 см 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Варус положба на нозете (М21.1. Q 66) 
1. Варус положба на нозете која 
при мерењето меѓу медијал 
ните кондили на фемурот има 
растојание до 15 см 

 
С 

ОГ ( ѓ ) 

 
 
Н 

248 2. Варус положба на нозете која 
при мерење меѓу медијал- 
ните  кондили на фемурот има 
растојание над 15 см 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

249* Деформации на стапалата: пес, 
варус, пес валгус, пес екска- 
ватус, пес калканеус-травматски, 
паралитички или вроден 
(М20-М21, Q 66) 
1. Код во помал степен го 
отежнуваат одењето 

 
С 

ОГ ( а ) 

 
Н 
 

 2.Кои во поголем степен го 
отежнуваат одењето и носењето 
на војнички обувки 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Вкочанетост или згрченост на 
прстите на нозете(М20-М21) 
1. Прстите јаваат еден преку друг 
според степенот и бројот 
на прстите 

С 
ОГ (а ) 

 
Н 

250* 2. Три или повеќе прсти на едното 
или двете стапала 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

251 Недостаток на горниот екстреми-
тет во целост или на неговите  
битни делови-подлактица и шепа 
(755 и 887) 

 
Н 

 
Н 

252 Вродено или стекнато скратување на 
горниот екстремитет без други 
функционални пречки ( М.21.8, Q71) 
1. Скратување до 10 см. 

С 
ОГ (ѓ) 

 
Н 

 2. Скратување преку 10 см Н Н 

253.2. За недостаток на палецот на доминатната шепа се сме-
та ако недостасува ноктната фаланга на палецот а  за другите пр-
сти  ако недостасуваат по две дистални фаланги. 

253.8. Доколку зглобот функционално е употреблив, а функ-
ционалните да се третираат како да не постојат. 

258. Доколку ја спречува функцијата на шепата, оцена се да-
а според точка 237.3. в

 
1 2 3 4 
 Недостаток или деформитет на 

прстите на шепата( Q68-Q74) 
1. Иредуктибилна луксација на 
палецот, без оштетување на 
другите прсти 

 
С 

 
С 

 2. Целосен недостаток на палецот 
на едната шепа 

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н ( С ) 

253* 3. Обостран недостаток на палецот 
на шепите 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 4. Недостаток на еден член на пале-
цот на која и да е шепа, а другиот 
палец целосно недостасува 

С 
ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 5. Недостаток на палецот и 
показалецот во целост 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 6. Недостаток на три и повеќе 
прсти на една шепа 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 7. Недостаток на ноктените 
членови делумно или во целост 
на еден или повеќе прсти 

С С 
 

 
 

8. Недостаток на два члена на по-
казалецот или еден на палецот 

С С 

 Синдактилија ( Q 70) 
1. Делумно сраснување на прстите 
доколку втората и третата фаланга 
се слободни 

 
С 

 
С 

254 2. Целосно страснување на три или 
повеќе прсти 

  

255 Недостаток на долниот екстреми-
тет во целост или на негови 
битни делови-потколеница или 
стапала (775, 896 и 897) 

 
Н 

 
Н 

 Вродено или стекнато скратување на 
долниот екстремитет, без други 
функционални растројства ( Q68-Q77) 
1 Од 2 до 3 см 

 
С 

 
С 

256 2. Преку 3 см ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Вроден или стекнат деформитет или 
недостатокна прстите на долниот 
екстремитет,без други функционални 
растројства (Q68-Q77) 
1. Недостаток на палец на едната 
или на двете нозе 

 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н 

 2. Недостаток на еден од три прсти 
на едното или двете стапала, без 
васкуларни оштетувања и 
трофични промени 

С 
ОГ ( ѓ ) 

Н ( С ) 

257 3. Недостаток на еден до три прста 
на едното или двете стапала, со 
васкуларно оштетување и 
трофични промени 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 4. Недостаток на повеќе од три 
прсти на едната нога 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Полидактилни (Q 69) 
На прстите на шепата 
1. Без растројство на функцијата на 
шепата 

 
 
 

 
 
Н 

258* На прстите на стапалата: 
2. Без пречки при одењето 

 
С 

 
С 

 3. Со пречки при одењето  
Н 

 
Н 

 
259. Според оваа точка се дава оцена за деформитети кои не 

се опфатени со другите точки. 
260. При оценувањето на промените по оваа точка, да се води 

сметка за состојбата на паравертебралната мускулатура, како и за 
состојбата на функцијата на лумбосакралниот дел на рбетот. 

260.1. и 260.2. За давање на оцената " ограничено способен "  
или " неспособен" пресуден е невролошкиот наод. 
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262. На процената на тежината на деформација влијае обје-
ктивниот изглед на градниот кош и степенот на оштетувањето на 
белодробната функција (Види објасненија 1.3. до 1.5). 

263. Оцената се донесува според функцијата на вградениот 
зглоб. 

267.1. Ова заболување мора да биде утврдено исклучиво во 
болничко-клиничка установа.   

267.2. По излекувањето се дава оцена �способен. 
267.3. Се вклучуваат: 
- нефроза 
- нефритис 
- нефросклероза 
- пиелонефритис 
За сите хронични состојби на едниот функционално активен 

бубрег, со нормалнаа функција на другиот бубрег, се дава оцена 
�способен" 

 
1 2 3 5 

259* Вроден или стекнат деформитет 
од  појак степен кој значи- 
телно ја отежнува функцијата на 
одделни органи или делови 
од телото ( Q65-Q79) 

ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
Н 

 Спондилолистеза ( Q76.2 i M 43.1) 
1. Без невролошки промени, со 
лизгање на прешленот помал 
од една третина 

 
С 

 
Н ( С ) 

260* 2. Со невролошки промени , со 
лизгање на пршленот поголем од 
една третина 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

 Спина бифида ( Q 05) 
1. Окулта без енуреза 

 
С 

 
С 

261 2. Окулта со енуреза или со 
менингоцела 

Н Н 

 Вродени стекнати и постоператив-
ни деформации на градниот кош: 
пектус каринатум, пектус 
екскаватум и др. Q67) 
1. Од полесен степен 

 
С 

 
С 

262* 2. Од среден степен С 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

 3. Од потежок степен ОГ(а) 
Н 

 
Н 

263* Состојба после вградени големи 
вештачки зглобови 

ОГ (а) 
Н 

Н 

XIV и XV  БОЛЕСТИ НА ГЕНИТО-УРИНАРНИОТ СИСТЕМ 
(NOO-N 99) 

 Заболувања на бубрезите ( N00-N23) 
1.Акутен гломерулонефритис  N 00) 

 
Л 

 
Н 

 2. Акутен пиелонефритис (  N10) Л Н 
 3. Сите хронични заболувања на 

едниот бубрег со хипофунк- 
ција, со нормална функција на 
другиот бубрег 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

267* 4. Сите хронични заболувања на 
двата бубрега, без инсуфиенција 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 5. Сите хронични заболувања на 
двата бубрега, со бубрежна 
инсуфициенција 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 6. Престанок на функцијата на 
еден бубрег, со нормална 
функција на другиот или недостиг 
на еден бубрег по операција 

 
ОГ ( а ) 
Н 

 
 
Н 

 
 

Хидронефроза (N13.0) 
1. Еднострана, без функционални 
растројства на бубрегот и 
инфекција 

 
С 

ОГ ( а ) 

 
Н 

268 2. Обострана хидронефроза и 
еднострана хидронефроза од 
потежок степен со растројство на 
бубрежната функција 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

269 Бубрежни каменчиња ( N20) 
Камен во бубрегот или уретерот: 
1. Кој спонтано се елиминира или 
оперативно се остранува 
без функционално оштетување на 
бубрегот или инфекција 

 
 
С 

 
 
С 

271.1. Дијагнозата на ова заболување се поставува преку 
анамнестичко, рендгенолошко, ендоскопско и сфинктероцисто-
метриско испитување. 

271.2. По оваа точка се оценуваат лица со тешки инфламатор-
ни промени на мочното бабуле со растројство на функцијата.  

276.2. За потковичав бубрег со нормална функција се дава 
оцена �способен". 

277. За подвижен бубрег кој под ребарниот лак може да се 
палпира во стоечки став, а не предизвикува бубрежни колики, се 
дава оцена според оваа точка, кога прави компликации во смисла 
на пиелонефритис и хипертензија, се оценува според точка 267. 

 
1 2 3 4 
 2. Со обострано оштетена 

бубрежна функција 
ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 3. Камен на бубрегот со 
еднострано оштетена бубрежна 
функција или инфекција 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

269 4. Камен во мочното бабуле кој 
може успешно да се излечи 

С Н ( С ) 

 5. Коралиформна калкулоза на 
двата бубрега 

ОГ(а) 
Н 

 
Н 

270 Рецидивирачка калкулоза на 
мочните органи (N20-N23) 
1. Со оштетување на бубрежната 
фунција 

ОГ ( а ) 
Н 

Н 
 

 Заболувања на мочното бабуле 
1. Инсуфициенција на сфинктер-
ниот механизам на мочното 
бабуле следено со енуреза ( N 31) 

 
ОГ ( а ) 
Н 

 
 
Н 

271* 2. Долготрајно хронично 
воспаление на мочното бабуле 
(N 30)  so rastrojstvo na funkcijata. 

 
Н 

 
Н 

 Хидрокела (N43) 
1. По успешното лекување 

 
С 

 
С 

272 2. Неоперирана која го отежнува 
одењето и носењето на униформа. 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

273 Стеноза на уретра кој бара 
бужирање (N 35) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 Заболување на простата (N40) 
1. Хроничен простатитис без 
гнојна секреција и без поголеми 
функционални растројства 

 
 
С 

 
 
С 

274 2. Хроничен гноен простатис со 
појаки пречки 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

275 Фуникулокела С Н ( С ) 
 Вродени аномалии на бубрезите 

(Q60-Q63) 
1. Недостаток на еден бубрег, со 
целосно функционално и 
морфолошки уреден друг бубрег 

С 
ОГ(а ) 

 
Н 
 

276* 2. Потковичав бубрег со оштетена 
функција 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 3. Ектопија (илијачна, пелвична, 
вкрстена) 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н 

 4. Полицистични бубрези ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

277* Подвижен бубрег 
Без функционално оштетување и 
хидронефроза 

С 
ОГ (а ) 

 
Н 

278 Аномалии на мочното бабуле 
1. Дивертикулум  кој може 
оперативно да се излечи (32.3) 

 
С 

 
Н 

 2. Екстрофија на мочното бабуле 
(Q64.1) 

Н Н 

 
279.2. Кај хипоспадија и еписпација, кои не прават битни 

пречки, а има нормален млаз на мочката и владее со микцијата, се 
дава оцена �способен". 

279.3. Доколку се корегира оперативно, се дава оцена �спосо-
бен". 

285. Се вклучуваат изолирани или комбинирани хронични 
воспаленија (со исклучок на туберкулоза и сл) на јајниците 
Fallopi-евата туба, карличното ткиво, перитонеумот и утерусот, 
со исклучок на цервиксот, со анатмотопографски промени или 
без нив. 

286. Се вклучуваат хронични инфламаторни заболувања на 
цервискот, вагината и вулвата. 

289. Овде спаѓаат растројство од менструација и други абнор-
мални крварења од женскиот генитален тракт. 



10 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 79 - Стр. 29 
 

1 2 3 4 
 Аномалии на мочната цевка ( Q62-

Q 64) 
1. Дивертикулуми и фустули на 
мочната цевка со компликации.  
(Q 64) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

279* 2. Хипоспадија и еписпадија на 
предниот дел на уретата, 
хипоспадија и еписпадија 
гландуларис ( Q 54) 

 
С 

 
Н 

 3. Хипоспадија перинеалис и 
хипоспадија на корпусот ( Q 51) 

С Н 

 4. Еписпадија пенопубична и 
еписпадија гландуларис со ин- 
континенција ( Q54) 

 
Н 

 
Н 

280 Хермафродитизам ( Q 56) ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

281 Аномалии на гениталиите  (Q 53-Q55) 
1. Неспуштен тестис, еднострано 
или обострано, без знаци 
на хипогонадизам 

 
С 

 
С 

 2. Недостаток на полов орган Н Н 
282 Недостаток или атрофија на еден 

тестис, кога не постојат  знаци на 
хипогонадизам ( Q53-Q55) 

С С 

283 Недостаток или изразена атрофија 
на обата тестиси со знаци на 
хипогонадизам ( Q53-Q55) 

ОГ ( а) 
Н 

 
Н 

284 Гинекомастија ( N 62) С С 
285* Хронични заболувања на 

внатрешните женски полови 
органи ( N 70) 
1. Без функционални растројства 
или со полесни функцио- 
нални растројства 

 
С 

 
С 

 2. Со потешки функционални 
растројства и почести егза- 
цербации, што не можат да се 
исправаат по хируршки пат 

Н Н 
 

286* Хронични заболувања на надво-
решните женски полови органи  

С 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

287 Рецеп на меѓичката со функцио-
нални оштетувања на сфинкерот, 
кои не можат да се отстранат 
хируршки  

 
Н 

 
Н 

288 Пролапс на матката, цистокела, 
ректокела ( N 81) 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

289* Функционални растројства поради 
хормонална дисфункција 
(аменореја, хиперменореја, 
полимениреја, дисменореја и др.) 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

290 Последици од операции на 
матката, јајоводите и јајниците 
(салпингектомија, аднексектомија, 
миомектомија), со полесни функ-
ционални растројства или без нив 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

291 Бременост и компликации на 
бременост, раѓање и пуерпе- 
римот (О20-О 89) 

Л 
С 

 

 
292. Се вбројуват сите облици на акутни воспаленија на над-

ворешните гениталии-цервиксот, вагината и вулвата (флегмони, 
фоликулити, фагеденични улкуси на вулвата, херпес, апцес на 
Bartholini-евата жлезда и др.). 

XVII. Конгенитални аномалии во претходните групи, азедно 
со стекнатите аномалии, се опфатени, и тоа: 

- мани на солниот апарат  
- спуштеност на горниот капак 
- кератоконус 
- недостаток на едно око 
- нистагмус на окуларна генеза 
- мани на надворешното и средното уво 
- мани на срцето и големите крвни садови 
- аномалии на крвните садови 
- деформации и мани на носот и непцето 
- мани на гркланот 

- мани на фронталните синуси 
- мани на дишните патишта 
- мани на усната шуплина, јазикот, вилицата, зглобовите на 

вилиците и жлездите за плукање 
- мани на храноводот 
- малформации на ректумот и анусот 
- аномалии на бубрезите 
- аномалии на мочното бабуле 
- аномалии на мочната цевка 
- хермафодитизам 
- аномалии на машките гениталии 
- аномалии на тестисот 
- аномалии на вратот �Кривошија" 
- недостатоци на коскеното ткиво на черепот 
- луксации на големите зглобови 
- контрактура на лактот, рамото и рачниот зглоб 
- контрактура на колкот, коленото и скокачкиот зглоб 
- аномалии на шепата 
- деформации на стапалата 
- недостаток на горен екстремитет 
- скратување на горен екстремитет 
- недостаток или деформитет на прстите од шепата 
- синдактилија 
- недостаток на долен екстремитет 
- скратување на долен екстремитет 
- недостаток или деформитет на прстите од стапалата 
- полидактилија 
- деформитет од појак степен 
- деформации на градниот кош 
298. Ги опфаќа инконтиненците кои не се ограничени на 

дневно или ноќно неконтролирано мочање, туку се постојани и 
лесно се дијагностицираат со инспекција на половите органи, би-
дејќи попостојано капење на мочта од уретерата. Во повеќето 
случаи оваа инконтиненција е последица на некое невролошко за-
болување. 

299. За донесување на одлука по оваа точка неопходно е поли 
клиничко испитување.  

Ако промените во урината се одржуваат и потоа, одлука се 
донесува по болничко-клиничко испитување. 

 
1 2 3 4 

292* Акутни воспаленија на надвореш-
ните женски полови органи 

Л Л ( С ) 
 

293 Акутно воспаление на цервиксот и 
вагината, со оштетување на 
егзоцервиксот ( N72) 

Л Л ( С ) 

294 Ендометриоза-верифицирана ( N80) ОГ ( а ) 
Н 

 
Н ( С ) 

295 Промена на положбата на полови-
те и соседните органи кај жените 
1. Без функционални растројства  

С 
ОГ(а) 

 
Н 

 2. Со функционални растројства ОГ(а) 
Н 

 
Н 

XVI.  ОДРЕДЕНИ СОСТОЈБИ  ШТО НАСТАНУВААТ ВО 
ПЕРИНАТАЛНИОТ ПЕРИОД (Р00-Р 96) 

XVII. КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ, ДЕФОРМАЦИИ И
ХРОМОЗОМСКИ НЕНОРМАЛНОСТИ (Q 00-Q 99) 
ХVIII. СИМПТОМИ И НЕДОВОЛНО ДЕФИНИРАНИ 

СОСТОЈБИ ( R00-R99) 
 Спленомегалија ( R16) 

1. Зголемена тврда слезина по 
прележани паразитски заболувања, 
без промени во периферната крв 

С 
ОГ(а) 

 
Н ( С ) 

297 2. Јако зголемена тврда слизина 
или зголемена слезина со 
промени во периферната крв 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

298* Целосна инкотиненција на 
урината (R 32) 

Н Н 

299* Еритрурија и (или) протеинурија  
( R31, R80) 

Л 
С 

ОГ(а) 
Н 

 
Л 

Н ( С ) 

300* Општа телесна неразвиеност  
( R53,R64) 

Л Л 
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300. Како мерило за општа телесна неразвиеност во предвид 
се зема: несразмерна височина и телесна маса, состојба на физич-
ка кондиција, општ изглед (бледило на кожата и слузницата, тен-
ка собрана кожа, хипотонија на мускулите, скапуле алате) нераз-
виеност на секундарните полови особини и др. 

306. Во повреди на мозокот и рбетниот мозок спаѓаат: 
- доцни последици на комоција, 
- доцни последици на лацерација и контузија на мозокот  
- доцни последици на субарахноидално, субдурално и екстра-

дурално крварење по повреда, без забелешка за лацерација и кон-
тузија на мозокот 

308* 2. Со растројства на функцијата С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н ( С ) 

 3. По оперативно згрижување, со 
органски и функционални 
последици 

Н Н 
 

309* Повреди на бубрезите и 
карличните органи, без органски и 
функционални последици  (Ѕ37) 

 
С 

 
С 

 Руптури и херии на мускулатурата 
1. Без функционални растројства 

 
С 

 
Н ( С ) 

310* 2. Со функционални растројства С  - доцни последици од друго интракранијално крварење по по-
вреда, без напомена за лацерација и контузија на мозокот 

- доцни последици од оштетување на рбетниот мозок без зна-
ци на повреда на рбетот-коските 

Оцена се дава врз оснвоа на мислење на невролог.  
307. Во повреди на нервите и периферниот нервен систем 

спаѓаат доцни последици од повреди на: 
- видниот нерв 
- други кранијални нерви 
- нерви на надлактицата 
- нерви на подлактицата 
- нерви на рачниот зглоб и шепата 
- нерви во бутот 
- нерви на потколеницата 
- други нерви и повреди на нерви на повеќе места  
308. до 309. При оценување на способноста, покрај органски-

те и функционалните растројства, треба да се имаат предвид и 
растројстват ана општата состојба на болниот (малокрвност, те-
лесна слабост, лабилност на централниот нервен систем и сл.) 

309. За последиците од повредите на бубрезите и карличните 
органи со органски и функционални испади оцената се дава врз 
основа на степенот на оштетувањето, според соодветните точки. 

310. Се вклучуваат руптури и хернии на мускулатурата на: 
- рамото и подлактицата 
- лактот и подлактицата 
- рачниот зглоб и шепата 
- колкот и бутот 
- коленото и нозете 
- глуждот и стапалата 
- сакроилијачниот предел 
- други делови на грбот 
- други делови на телото  
 

1 2 3 4 
301 Општа слабост и истоштеност по 

прележани акулни (тешки) 
заболувања и малокрвност по мали 
загуби на крв и опера- 
тивни зафати ( R57- R 75) 

 
 
Л 

 
Л 

302 Пострауматски последици од 
поминлив карактер-протрахи- 
рано формирање на калуси, 
атрофични промени, потреба 
за рехабилитација ( R 50-R 75) 

 
Л 

 
Л 

XIX. ПОВРЕДИ И ТРУЕЊА И ДРУГИ ОДРЕДЕНИ 
ПОСЛЕДИЦИ ОД НАДВОРЕШНИ ПРИЧИНИ (Ѕ00-Т98) 

306* Повреди на мозокот и рбетниот 
мозок со трајни и невролошки 
функционални растројства ( Ѕ00-
Ѕ09, Ѕ10-Ѕ19) 
1. Од полесен степен 

 
ОГ ( ѓ ) 
Н 

 
 
Н 

 2. Од потежок степен Н Н 
 Повреди  на нервите и 

периферниот нервен систем: (Ѕ04) 
1. Без функционални растројства 

 
С 

 
С 

307* 2. Со полесни функционални 
растројства на нервите или само на 
еден нерв, кој не ги нарушува 
битните функции 

С 
ОГ ( ѓ ) 

 
Н ( С ) 

 3. Со потешки функционални 
растројства 

Н Н 

 Последици од повреди на органите 
за варење (Ѕ30-Ѕ39) 
1. Без растројств ана функциите 

 
С 

 
С 

- телесната тежина на кандидатите да не надминува 30% од 
идеалната тежина за згоени, а за телесно неразвиени да не изнесу-
ва под 20% од идеалната тежина. 

ОГ ( а ) Н 
311 Последици од скршеница и про-

цесус трансферзус и спиносус на 
прешлените на рбетниот столб 
(Ѕ20-Ѕ30,Т08-Т14) 

 
С 

 
С 

 Последици од скршеница  на 
корпусот и импресионите скршеници 
на аркусот на пршлените на рбетниот 
столб (Ѕ 20- Ѕ 30, Т 08-Т14) 
1. Без функционални растројства 

 
 
 
С 

 
 
 
С 

312 2. Со полесни функционални 
растројства 

С 
ОГ ( а ) 

 
Н ( С ) 

 3. Со потешки и тешки 
функционални растројства 

ОГ ( а ) 
Н 

 
Н 

 
 

Прилог бр. 2 
 

НОРМИ ЗА ФИЗИЧКА РАЗВИЕНОСТ 
 

Тежина во кгр. 
 

 

Висина во см. 
Развиено подрачје 

 
Неразвиено 
подрачје 

158-159 50 47 
160-161 51 48 
162-163 52 49 
164-165 53 50 
166-167 54 51 
168-169 55 52 
170-171 56 53 
172-173 57 54 
174-175 58 55 
178-179 61 58 
180-181 62 59 
182-183 64 61 
184-185 66 63 
186-187 67 64 
188-189 68 65 
190-191 69 66 
192-193 70 67 

 
* При оценувањето на физичката развиеност се применуваат 

следните критериуми: 
- минимална висина на кандидатите за професионални војни-

ци да не изнесува под 160 см., а максималната висина да не над-
минува 200 см., 

- кандидатите за професионални војници за специјални еди-
ници да не се пониски од 170 см. и не повисоки од 200 см., 

- кандидати за питомци да не се пониски од 165 см. и не по-
високи од 200 см., 

- за кандидатите за стручно усовршување и оспособување за 
офицери и подофицери се применувдаат нормите како и за канди-
датите за питомци, 

- кандидатите од женски пол за професионални војници и за 
стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери 
да не се пониски од 160 см. и не повисоки од 200 см., 
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1749. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и 

постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 29/2003 и 59/2003), Министерството за 
економија објавува  

Л И С Т А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА ЗА УВОЗ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
БЕЗ ЦАРИНА И ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ВО РАМ-

1750. 
Врз основа на член 14 став 6 од Законот за сметко-

водство за буџетите и буџетските корисници ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 61/02 и 98/02), министерот за 
финансии донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ  
ВО СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТИТЕ  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

КИ НА КВОТИ И СО 50% НАМАЛЕНА ЦАРИНА И 
ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ЗА НАДМИНАТИ КОЛИ-
ЧИНИ  ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД  2003 ГОДИНА  
Во Листата за увоз во Република Македонија на зем-

јоделски стоки со потекло од Република Хрватска без 
царина и царински давачки во рамки на квоти и со 50% 
намалена царина и царински давачки за надминати ко-
личини за второ полугодие од 2003 година (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 41/2003), При-
логот 1 (а) се менува и гласи: 

 
Тарифна 
ознака 

 
Опис 

Квоти за 
период 01.07 
до 30.09.2003 

(во тони) 

Квоти за  
период 01.10
до 31.12.2003

(во тони) 

Применливи
царини за 
надминати 
количини 

(% од МФН)
 
 

0203 21 
0203 22 

 
 

0203 29 

Месо свинско, замрз-
нато: 
Трупови и полутки: 
Бутови, плешки и 
парчиња од нив, со 
коски: 
Друго: 

 
 

75 

 
 

75 

 
 

50 

0401 20 Млеко и павлака, не-
концентрирани и без 
додаден шеќер или 
други материи за зас-
ладување: со содржина 
на маснотија, што над-
минува 1% но не над-
минува 6% по маса: 

150 150 50 

0402 21 Млеко и павлака, кон-
центрирани или со 
додаден шеќер или 
други материи за зас-
ладување: во прав, гра-
нули или други цвр-
сти форми со содр-
жина на маснотија, 
што надминува 1,5% 
по маса: без додаден 
шеќер или други  ма-
терии за засладување: 

2,5 2,5 50 

0406 30 Сирење топено, освен 
стругано или во прав: 

37,5 37,5 50 

0406 90 Друго сирење: 37,5 37,5 50 
1101 00 Брашно од пченица 

или наполица: 
50 50 50 

1512 19 Масла од сончоглед 
или шафраника и нив-
ни фракции: Друго 

50 50 50 

1601 00 Колбаси и слични про-
изводи, од месо, од 
други јастиви месни 
делови за јадење или 
од крв, сложени пре-
хранбени производи 
врз основа на овие 
производи: 

100 100 50 

1602 Други приготвени или 
конзервирани произ-
води од месо, од ја-
стиви месни делови 
или од крв: 

250 300 50 

2103 90 90 Сосови и препарати на 
сосови; мешани миру-
дии и мешани миру-
диски средства. 
Друго: Друго: 

37,5 62,5 50 

2104 10 Супи и чорби и препа-
рати за тие производи: 

100 125 50 

2106 Прехранбени произ-
води на друго место 
неспомнати или оп-
фатени: 

125 150 50 

2401 10 Тутун, суров и не-
преработен: Тутун, 
неоджилен/нережан: 

625 625 50 

2402 20 Цигари што содржат 
тутун: 

2,5 12,5 50 

     Бр. 10-7412/2                              Министер, 
9 декември 2003 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 

           Скопје   

правка на вредноста) на вредноста на градежните обје-
кти, се евидентира акумулирана амортизација односно 
исправката на вредноста на градежните објекти, сог-

 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на од-

делните сметки во сметковниот план за буџетите.  
 

II. СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ  НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ 
 

Член 2 
КЛАСА 0: 

КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА-
АТ И УПРАВУВААТ БУЏЕТИТЕ, ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ,СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА И СО-
ЛИДАРНОСТА И СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ  

И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ  
На сметките од групата 00 - Капитални средства се 

опфаќаат капиталните средства и исправка на вредно-
ста на капиталните средства според називите на сме-
тките на оваа група како и нивна ревалоризација во те-
кот на пресметковниот период. 

 
Член 3 

На сметките 000 - Градежни објекти, се опфаќаат 
сите видови градежни објекти, како и сите видови ста-
нови и станбени згради со кои управува и располага 
Република Македонија, фондовите односно единиците 
на локалната самоуправа. 
На сметките 001 - Опрема се опфаќа целокупната 

опрема која во смисла на законските прописи претста-
вува како основни средства (долгорочни средства). 
На сметките 002 - Повеќегодишни насади се опфа-

ќаат сите видови насади. 
На сметките 003 - Основно стадо, се опфаќа основ-

ното стадо (крупен и ситен добиток и другото основно 
стадо). 
На сметките 004 - Други материјални средства, се 

опфаќаат споменици на културата, предметите од му-
зејска вредност, предметите на архивските дела и дела 
на ликовната уметност, книги во библиотеките и дру-
гите капитални средства кои претставуваат како основ-
ни средства, а не можат да се заведат во било која сме-
тка од понапред споменатите сметки. 
Задолжување на одделните сметки од оваа група 

(00) се врши и за набавените капитални средства со 
одобрение на сметките од групата 03 - Капитални 
средства во подготовка. 
На сметките 005 - Аванси за капиталните средства 

се водат авансите дадени на изведувачите на работите 
за изградба, доградба или реконструкција на градежни-
те објекти како и за набавка на опрема и други видови 
капитални средства. 
На сметките 006 - Вредносно усогласување на ка-

питалните средства во текот на пресметковниот период 
се евидентира привремено пресметаната ревалоризаци-
ја на средствата наведени во соодветните групи кои 
подлежат на ревалоризација. Во текот на пресметков-
ниот период, вака пресметаната привремена ревалори-
зација во текот на пресметковниот период се сторнира 
на крајот на годината во целост, освен за средствата 
кои се ревалоризираат на подолг рок од една година 
(книгите во библиотеките, музејските и уметнички 
вредности, архивската граѓа итн.). 
На сметките 007 - Акумулирана амортизација (ис-
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ласно на прописите со кои е уредено прашањето за 
амортизацијата на средствата во висина на пресметана-
та амортизација на градежните објекти кои се водат на 
сметката 000 - Градежни објекти. 
На сметките 008 - Акумулирана амортизација (ис-

правка на вредноста) на опремата се евидентира акуму-
лирана амортизација односно исправката на вредноста 
на опремата согласно на прописите со кои е уредено 
прашањето за амортизацијата на средствата, во висина 
на пресметаната амортизација на опремата која се води 
на сметката 001 - Опрема. 

вање на одделни додатни работи: монтажа, сервисирање, 
поправка, преправка и други додатни работи сврзани око-
лу приспособувањето на опремата за обавување на функ-
цијата. Исто така во рамките на оваа сметка се води и 
сопственото производство на опремата со задолжување 
на оваа сметка, а во полза на сметката 731 - Сопствени 
приходи од капитални средства. По завршувањето, однос-
но оспособувањето на опремата за обавување на својата 
функција се пренесува на сметката 001 - Опрема. 
Во рамките на оваа сметка се водат и залихите на 

инвестиционите материјали за опремата. 
На сметките 009 - Акумулирана амортизација (ис-

правка на вредноста) на другите средства се евиденти-
ра акумулирана амортизација односно исправката на 
вредноста на другите средства, кои подлежат на обвр-
ската за вршење исправка на вредноста и амортизација 
согласно на прописите со кои е уредено прашањето на 
амортизацијата, освен книги во библиотеките, музеј-
ските и уметнички вредности, архивската граѓа, ликов-
ните уметности и друго на кои не се врши ниту испра-
вка на вредноста ниту се врши пресметување на амор-
тизацијата.  

Член 4 
На сметките од групата 01 - Природни богатства, се 

евидентираат: Природни богатства, земјиштата-сите ви-
дови и шумите, а под земјишта се подразбира: неизгра-
дени градежни земјишта, земјоделски земјишта, земји-
штата под шума, површини под паркови или други зеле-
ни површини, односно сите земјишта што не се евиден-
тираат кај друг корисник што ги користи тие земјишта 
без оглед на нивната намена и нивното стварно користе-
ње додека под шуми се подразбираат сите видови шуми 
(букови, иглолисници, багремари, дабови шуми и др.). 
Во рамките на оваа група на сметката 012 - Вред-

носно усогласување на природните богатства, се еви-
дентира привремено пресметаната ревалоризација во 
текот на пресметковниот период, а на крајот на година-
та се сторнира во целост.  

Член 5 
На сметките од групата 02 - Други капитални вло-

жувања се евидентираат другите капитални вложувања 
на туѓи капитални средства кои се дадени на подолг 
период на користење. 
Во рамките на сметките од групата 02 - Други капи-

тални вложувања се евидентираат и вложувањата во 
истражувањето, развојот и унапредувањето на одделни 
дејности. 
На сметката 020 - Други капитални вложувања се 

евидентираат: вложувањата за изградба реконструкци-
ја, адаптација, поправка и преправка на патишта од си-
те видови кои се отстапени на државниот орган на по-
долг период од една година. 
На сметката 021 - Вредносно усогласување на дру-

гите капитални вложувања се искажува привремената 
ревалоризација во текот на пресметковниот период ко-
ја на крајот на годината се сторнира по принципот на 
црвено сторно.  

Член 6 
На сметките од групата 03 - Материјални средства 

во подготовка, се евидентираат средствата во подгото-
вката, односно како инвестиции во тек одделно за гра-
дежните, за опремата и за другите видови на капитални 
средства. 
На сметката 030 - Инвестиции во тек - градежни об-

јекти се евидентираат инвестициите во тек за градеж-
ните објекти за времето додека истите се наоѓаат во из-
градба, односно за времето додека на истите се врши 
реконструкција или адаптација. По завршувањето на 
изградбата, реконструкција или адаптацијата се прене-
суваат на сметката 000 - Градежни објекти. 
Во рамките на оваа сметка се води и залихата на 

инвестициониот материјал за градежни работи. 

На сметката 035 - Вредносно усогласување на мате-
ријалните средства во подготовка, се искажува привре-
мено извршената ревалоризација на капиталните средс-
тва во подготовка во текот на пресметковниот период. 
На крајот на годината се врши сторнирање по прин-

ципот на црвено сторно на целиот износ на привремено 
извршената ревалоризација во текот на пресметковни-
от период. 

Член 7 
На сметките од групата 04 - Долгорочни пласмани, 

се евидентираат побарувањата со рок на втасување по-
долг од една година по основ на долгорочни депозити, 
здружени станови и станбени згради и деловен простор 
во ЈПССДП и за други долгорочни пласмани. 

 
Член 8 

На сметките од групата 05 - Средствата на постоја-
ната резерва, се опфаќаат паричните средства на посто-
јаната резерва издвоени на посебна сметка во трезорот, 
пласманите од постојаната резерва и другите побарува-
ња од средствата на постојаната резерва. 
На сметката 050 - Парични средства на постојаната 

резерва, се евидентираат паричните средства на посто-
јаната резерва што се издвоени на посебна сметка во 
трезорот. 
На сметката 055 - Пласмани на постојаната резерва, 

се евидентираат вложените средства од постојаната ре-
зерва во хартии од вредност и други пласмани на 
средствата од постојаната резерва. 
На сметката 058 - Други побарувања од средствата 

на постојаната резерва, се евидентираат побарувањата 
по основ на дадени кредити за санација од средствата на 
постојаната резерва и други побарувања од постојаната 
резерва што не можат да се искажат на сметката 055.  

Член 9 
На сметките од групата 06 - Средства на солидарно-

ста, се евидентираат паричните средства на солидарно-
ста за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди издвоени на посебна сметка, пласманите на 
средствата на солидарноста и другите побарувања од 
средствата на солидарноста во согласност со позитив-
ните законски прописи. 
На сметката 060 - Парични средства на солидарно-

ста за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди, се водат паричните средства на солидарно-
ста што се издвоени на посебна сметка во банката или 
трезорот. 
На сметката 061 - Пласмани на средствата на соли-

дарноста за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди, се евидентираат пласманите во хартии 
од вредност и побарувањата по основ на пласманите на 
средствата на солидарноста за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди. 
На сметката 065 - Други побарувања од средствата 

на солидарноста за другите намени, се евидентираат 
средствата на солидарноста здружени кај други корис-
ници на општествени средства и побарувања по други 
основи кои не можат да се искажат на сметката 061. 

 
Член 10 

На сметките од групата 07 - Средства за други на-
мени, се евидентираат паричните средства за други на-
мени издвоени на посебните сметки во банката, плас-

На сметката 031 - Инвестиции во тек - опрема, се 
евидентираат инвестициите во тек - опрема која при на-
бавката веднаш не се става во употреба заради извршу-

маните на средствата за други намени и другите поба-
рувања од средствата за други намени што се формира-
ни во согласност со прописите и по други основи. 
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На сметката 070 - Парични средства за други наме-

ни, се евидентираат паричните средства за други наме-
ни издвоени на посебна сметка во банката. 
На сметката 075 - Пласмани на средствата за други 

намени, се евидентираат пласманите за други намени и 
другите побарувања од пласманите на средствата за 
други потреби. 
На сметка 078 - Други побарувања од средствата за 

други намени се евидентираат другите побарувања од 
средствата за други намени што не можат да се иска-
жат на сметката 075. 

На сметката 105 - Депозити, се евидентираат средс-
твата на име депозит издвоени на посебна сметка во 
банката. 
На сметката 106 - Преодна сметка, се евидентира 

прометот на средствата во односите со посебните еди-
ници на теренот кои немаат правно својство на правни 
лица. 
На сметката 108 - Други парични средства се водат 

другите парични средства кои не можат да се искажат 
на сметките од групата 10. 

 
 

Член 11 
На сметките од групата 09 - Други долгорочни кре-

дити и заеми и дефицит на буџетот (загуба), се евиден-
тираат износите на долгорочните кредити и заеми што 
се употребени за потребите кои не се предвидени во 
буџетот и износите на дефицитот (загуба) на буџетот 
кој не е покриен од приходите во соодветниот пресме-
тковен период. 
На сметката 090 - Долгорочни кредити и заеми за 

потребите на буџетот на државата и фондовите, се еви-
дентираат износите на искористените долгорочни кре-
дити и заеми од банките и други финансиски организа-
ции во земјата и странство. 
На сметката 095 - Дефицит (загуба) на буџетот и 

фондовите, се евидентира износот на дефицитот (загу-
бата) на буџетот и фондовите во соодветниот пресме-
тковен период. 
На сметката 097 - Покритие на дефицитот (загуба-

та) на буџетот и фондовите, се евидентира износот на 
средствата повратни и неповратни наменети за покри-
тие на дефицитот (загубата) на буџетот и фондовите. 
За износот на средствата на име дефицитот (загуба-

та) што не е покриен од приходите по годишната сметка 
се задолжува сметката 095, а се одобрува сметката 899. 
Со обезбедување на потребните средства во наредната 
година се задолжува сметката 097, а се одобрува 095. 
Сметката 097 - се одобрува за износот за отплатата 

на кредитот или заемот врз товар на сметката 491 - отп-
лата на домашен долг.  

Член 12 
КЛАСА 1: 

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА  
На сметките од групата 10 - Парични средства и поба-

рувања, се евидентираат паричните средства на сметката , 
благајната, отворените акредитиви, девизната сметка и де-
позитите и другите сметки на паричните средства. 
На сметката 100 - Сметка, се евидентираат парич-

ните средства што се на сметката. На таа сметка се еви-
дентира вкупниот промет на паричните средства што 
се врши преку сметката. 
На сметката 101 - Благајна, се евидентираат парич-

ните средства и се евидентира готовинскиот промет на 
паричните средства што се врши преку благајната на 
буџетот односно Фондот. 
На сметката 102 - Отворени акредитиви, се евиден-

тираат средства што се на отворени акредитиви издвое-
ни на посебна сметка во трезорот или банката. 
На сметката 103 - Девизна сметка, се евидентира 

денарската противвредност на девизите на сметките кај 
банките, и тоа за секоја валута посебно, со тоа што де-
визите се искажуваат во денари според средниот курс 
искажан во курсната листа која важи на денот на исте-
кот на периодот за кој се поднесува сметка согласно со 
одредбите на законот со кој се уредуваат девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство. 
На сметката 104 - Издвоени парични средства за 

исплата на чекови, се искажува износот на издвоените 

Член 13 
На сметките од групата 11 - Хартии од вредност се 

евидентираат вредностите на примените чекови, мени-
ци и други хартии од вредност, со кои може да се врши 
плаќање преку пренос или кои можат да се продаваат 
(есконтираат) согласно со прописите. Во рамките на 
оваа група сметки се евидентираат и исправките на 
вредноста на хартиите од вредност кои не ќе можат да 
се наплатат.  

Член 14 
На сметките од групата 12 - Побарувања, се евиден-

тираат побарувањата од другите корисници на буџетот 
и фондовите, како и другите побарувања според нази-
вите на сметките.  

Член 15 
На сметките од групата 14 - Побарувања за даноци, 

придонеси и други давачки, на која група сметки се 
искажуваат износите на платениот данок на додадена 
вредност, акцизите, царината, даноците по исплатите 
за договор за дело и авторско дело и други даноци и 
придонеси.  

Член 16 
На сметките од групата 15 - Краткорочни пласмани, 

кредитирања и позајмувања, се евидентираат побарува-
њата по основ на дадените краткорочни пласмани, кре-
дити и позајмици со рок на враќање до 1 година. 

 
Член 17 

На сметките од групата 16 - Финансиски и пресме-
тковни односи во рамките на буџетот и фондовите, се 
искажуваат меѓусебните побарувања во односите со 
буџетот и корисниците и фондовите и корисниците и 
за други меѓусебни побарувања во односите со буџетот 
и фондовите но не и побарувањата кои се искажуваат 
на сметките од групата 12, односно во рамките на оваа 
група на сметки ќе се искажуваат меѓусебните побару-
вања во односите со буџетот и фондовите кои произле-
гуваат во односите со подрачните единици. 

 
Член 18 

На сметките од групата 19 - Активни временски 
разграничувања се искажуваат пренесениот дел од ви-
шокот на приходите од претходната година, како и за 
другите активни временски разграничувања. 
На сметката 196 - Пренесен дел од вишокот на при-

ходите од претходната година се задолжува за износот 
на вишокот на приходите пренесен од претходната го-
дина, со одобрение на сметката 741 - Пренесен дел од 
вишокот на приходите од претходната година. 
На сметката 198 - Други активни временски разгра-

ничувања се евидентираат доспеаните, а неисплатени 
плати, наемнини и надоместоци, стоки и други услуги, 
тековни трансфери, каматни плаќања, купување на капи-
тални средства и други активни временски разграничу-
вања, освен износите кои се искажуваат на сметката 196. 

 
Член 19 
КЛАСА 2: 

ТЕКОВНИ ОБВРСКИ  
На сметките од групата 21 - Краткорочни обврски 

парични средства за исплата на чекови, како што е слу-
чај кај Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
за исплата на пензиите итн. 

по основ на хартии од вредност, се евидентираат обвр-
ските за издадените хартии од вредност на име чекови, 
меници и други хартии од вредност. 
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Член 20 
На сметките од групата 22 - Краткорочни обврски 

спрема добавувачи се евидентираат обврските спрема 
добавувачите во земјата и странство.  

Член 21 
На сметките од групата 23 - Краткорочни обврски 

по резерви се евидентираат обврските за користењето 
на постојаната буџетска резерва и за други обврски. 
На сметката 232 - Обврски за користењето на по-

стојаната буџетска резерва, се водат обврските за кори-

На сметката 296 - Дел од суфицитот на приходите 
пренесени во наредната година, се одобрува на крајот 
на годината за износот на делот од вишокот на прихо-
дите заради пренос во наредната година со задолжува-
ње на сметката 821. Дел од вишокот на приходите за 
пренос во наредната година. 
На сметката 298 - Други пасивни временски разгра-

ничувања, се водат износите на сите други пасивни 
временски разграничувања освен износите што се 
искажуваат на сметката 296. Во полза на оваа сметка се 
книжат и сите пресметани и фактурирани приходи кои 

стењето на постојаната буџетска резерва. 
На сметката 238- Други обврски се евидентираат 

другите обврски кои не можат да се искажат во рамки-
те на сметката од групите 22 и 26 во класа 2. 

 
Член 22 

На групата 24 - Краткорочни обврски за даноци, 
придонеси и други давачки, се евидентираат обврските 
за данок на додадена вредност, акцизите, царините и 
другите даноци и придонеси. 

 
Член 23 

На сметките од групата 25 - Краткорочни обврски 
спрема субјекти, се евидентираат краткорочните обврски 
спрема домашни и странски правни субјекти со рок на 
враќање до 1 година, како и други краткорочни обврски.  

Член 24 
На сметките од групата 26 - Финансиски и пресме-

тковни односи во рамките на буџетот и фондовите, се 
водат финансиските и пресметковни односи во рамките 
на буџетот и фондовите наспроти побарувањата кои се 
искажуваат на сметката од групата 16, на сметката од 
оваа група се евидентираат обврските спрема буџетот и 
фондовите.  

Член 25 
На сметките од групата 28 - Краткорочни обврски за 

плати и други обврски спрема вработените, се искажува 
обврската за нето и бруто платите, надоместите на пла-
тите, даноците и придонесите од платите и средствата за 
непосредна заедничка потрошувачка од платите. 
Оваа група на сметки ќе ја применува и фондот ко-

га пресметката и исплатата на платите ја врши на товар 
на својата сметка. 
На сметката 280 - Обврски за плати и надомести од 

плати се искажува износот на бруто платите по сите 
основи. Искажаниот износ на оваа сметка треба да од-
говара со износот искажан на сметката 401 и 402. 
На сметката 281 - Обврски за нето плати, се иска-

жува обврската за нето платите и надоместите на пла-
тите заедно со боледувањето (без придонесите и дано-
ците кои се пресметуваат и плаќаат од платите). 
На сметката 283 - Обврски за непосредна заедничка 

потрошувачка, се искажуваат обврските за непосредна 
заедничка потрошувачка. 
На сметката 284 - Даноци од плати од надомести на 

платите, се искажуваат даноците од платите и надоме-
стите од платите (персоналниот данок од платите и на-
доместите на платите кој се пресметува и плаќа согласно 
одредбите на Законот за персоналниот данок од доход). 
На сметката 285 - Придонеси од плати и надомести 

на плати, се искажуваат придонесите од платите и на-
доместите на платите и тоа, за пензиско и инвалидско 
осигурување, за здравство и здравствено осигурување 
и за вработување. 
На сметката 286 - Други придонеси и даноци од 

плати се искажуваат обврските на име други придоне-
си, кои не можат да се евидентираат на одделните кон-
та од оваа група.  

Член 26 
На сметките од групата 29 - Пасивни временски 

разграничувања се искажува делот од вишокот на при-
ходите пренесен во наредната година, други пасивни 

не се наплатени.  
Член 27 
КЛАСА 3: 

ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
И СИТЕН ИНВЕНТАР  

На сметките од групата 31 - Залихи на материјали, 
резервни делови и ситен инвентар, се евидентираат за-
лихите на материјалите и деловите, разликата на цена-
та на материјалите и деловите. 
На сметката 310 - Залихи на материјали, се евиден-

тираат залихите на сите видови материјали, кои при на-
бавката веднаш не се ставаат во употреба. 
На сметката 311 - Резервни делови на залихи, се 

евидентираат резервните делови на залиха, кои при на-
бавката веднаш не се ставаат во употреба. 
На сметката 315 - Разлика на цената на материјали-

те и деловите, се искажува остварената разлика во це-
ната на материјалите и деловите како и разликата во 
цената што е резултат на нивелација на цените.  

Член 28 
На сметките од групата 36 - Ситен инвентар, се еви-

дентира ситниот инвентар на залиха и во употреба и 
неговата исправка на вредноста. 
На сметката 365 - Вредносно усогласување на зали-

хите на ситниот инвентар, се води исправката на вред-
носта на ситниот инвентар во кој при ставањето во 
употреба се отпишува со 100%. 
Состојбата на класата 3 секогаш треба да се слага 

со состојбата на сметката 905.  
Член 29 

КЛАСА 4: РАСХОДИ 
КАТЕГОРИЈА I: ТЕКОВНИ РАСХОДИ  

На сметките од групата 40 - Плати, наемнини и на-
доместоци, се евидентираат платите, наемнините и на-
доместоците во бруто износ по сите основи. 
На сметката 401 - Нето основни плати и наемнини, 

се евидентираат платите и наемнините по сите основи 
во нето износ, кои ги обезбедува буџетот и фондовите 
односно кои се исплатуваат од сопствени приходи, сог-
ласно одредбите од Законот за буџетите. 
Во рамките на оваа сметка се водат сите видови на-

доместоци. Имено, Надомест за академици; Надомест 
за пратеници; Надомест за правосуден персонал-пау-
шал; Надомест за летечки персонал; Други функцио-
нални надоместоци; Надомест за превоз до и од работ-
ното место; Надомест за храна; Надомест за годишен 
одмор; Надомест за теренски додаток; Надомест за од-
воен живот; Надомест за испратнина при пензионира-
ње; Надоместоци од Фондот за ПИО; Надоместоци од 
Фондот за здравство; Надоместоци од Заводот за вра-
ботување; и Други надоместоци. 
На сметката 402 - Придонеси од плати и персонален 

данок се евидентираат: Придонеси за ПИО; Придонеси 
за Фондот за здравство; Придонеси за Заводот за вра-
ботување; Придонес за водоснабдување и Персонален 
данок од плата.  

Член 30 
На сметките од групата 42 - Стоки и други услуги, се 

временски разграничувања и за привремено пресмета-
ното вредносно усогласување (ревалоризација) во те-
кот на годината. 

евидентираат: патните и дневните расходи, комуналните 
услуги, расходите за затоплување, материјалите, расходи-
те за транспорт, тековното (рутинско) одржување итн. 
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На сметката 420 - Патни и дневни расходи, се евиден-

тираат: хранарината (дневници), патните расходи, сместу-
вањето и споредните расходи во земјата и странство. 
На сметката 421 - Комунални услуги, се евиденти-

раат расходите за: струја; вода и канализација; ѓубрета-
рина; комунален придонес (градска рента); и други ко-
мунални услуги. 
На сметката 422 - Затоплување, се евидентираат 

расходите за: дрва; течни горива; јаглен; централно 
греење; и други расходи за затоплување. 
На сметката 423 - Комуникации и транспорт се еви-

Член 32 
На сметките од групата 45 - Каматни плаќања, се 

евидентираат каматите по домашни кредити и камати-
те по странски кредити. 
На сметката 451 - Камати по домашен долг, се еви-

дентираат: Камати на краткорочни позајмици од цен-
тралниот буџет; Каматни плаќања по домашни обврз-
ници и кредити; Камати по домашни обврзници; Кама-
ти по домашни кредити; Камати по задоцнето рефун-
дирање на данок на додадена вредност. 
На сметката 452 - Камати по надворешен долг, се 

дентираат: Пошта; Телефон и телефакс; Државни вр-
ски; Курирски услуги; Горива и масла; Гуми; Резервни 
делови; Регистрација на моторни возила; Закупнина на 
моторни возила; Расходи за транспорт на стоки; Други 
расходи за транспорт. 
На сметката 424 - Материјали, се евидентираат: Ад-

министративни материјали; Униформи, работни обле-
ки, обувки и постелнина; Храна; Материјали за посеб-
ни намени; Медицински материјали; Образовни мате-
ријали; Други материјали. 
На сметката 425 - Тековно одржување, се евиденти-

раат расходите за: Поправка и сервисирање на леки ко-
ли; Поправка и сервисирање на товарни возила; Попра-
вка и сервисирање на авиони и хеликоптери; Поправка 
и сервисирање на пловни објекти; Поправка и сервиси-
рање на специјални возила; Поправки на други возила; 
Услуги за чистење; Услуги за одржување на зелени по-
вршини; Услуги за обезбедување на објекти; Поправка 
на мебел; Сервисирање на опрема; Одржување на гра-
дежни објекти; Дезинфекција, дезинсекција и дератиза-
ција; Други услуги за одржување; Автопати и патишта; 
Мостови; Аеродроми; Друга инфраструктура; Други 
услуги за поправка и одржување. 
На сметката 426 - Договорни услуги, се евидентира-

ат: Здравствени услуги; Закупнини; Земјоделски услу-
ги; Правни услуги; Образовни услуги; Финансиски ус-
луги и осигурување; Стручни услуги; Членарини. 
На сметката 427 -Други оперативни расходи, се 

евидентираат: Државни награди; Одликувања; Расходи 
за попис; Расходи за изборни активности; Плаќање по 
судски решенија; Промотивно-информативни активно-
сти во странство; Репрезентација; Расходи за рушење на 
објекти; Пренесени обврски од претходни години; Опе-
ративни расходи на судовите; Расходи за меѓународни 
спортски натпревари; Други оперативни расходи. 
На сметката 428 - Резерви, се евидентираат: Посто-

јана резерва (непредвидливи расходи) и Тековна резер-
ва (разновидни расходи). 

 
Член 31 

На сметките од групата 44 - Тековни трансфери и суб-
венции, се евидентираат: Трансфери до други нивоа на 
власт; Трансфери до непрофитни организации; Трансфери 
до домаќинства и физички лица; Трансфери во странство. 
На сметката 441 - Трансфери до други нивоа на 

власт, се евидентираат: Трансфери до единиците на ло-
кална самоуправа и месни заедници; Трансфери до За-
водот за вработување; Трансфери до Фондот за здрав-
ство; Трансфери до Фондот за ПИОМ. 
На сметката 442 - Трансфери до непрофитни орга-

низации, се евидентираат: Трансфери до хуманитарни 
организации, Трансфери до организации за сместување 
на стари лица и хендикепирани деца; Трансфери до 
здруженија на граѓани; Трансфери до спортски клубови; 
Трансфери до политички партии; Трансфери до МОК; 
Трансфери за технолошки развој; Трансфери за технич-
ка култура; Трансфери до комисијата за односи со вер-
ската заедница и Други непрофитни организации. 
На сметката 443 - Трансфери до домаќинства и физич-

ки лица, се евидентираат: Исплати од Фондот за ПИОМ; 
Плаќања од Фондот за здравство; Исплати од Заводот за 
вработување; Социјални трансфери; Трансфери до учени-
ци и студенти; Трансфери од областа на културата; Други 

евидентираат: Каматни плаќања кон меѓународен мо-
нетарен фонд; Каматни плаќања кон светска банка; Ка-
матни плаќања кон Европска унија; Каматни плаќања 
кон други мултилатерални кредитори; Каматни плаќа-
ња кон Париски клуб на кредитори; Каматни плаќања 
кон Лондонски клуб на кредитори; Каматни плаќања 
кон други билатерални кредитори. 

 
КАТЕГОРИЈА II:  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ  

Член 33 
На сметките од групата 46 - Купување на капитални 

средства, се евидентираат расходите за: купување на 
земјишта и нематеријални средства; купување на гра-
дежни објекти; мебел и канцелариска опрема; купува-
ње на моторни возила; физибилити студии, припрема 
на проекти и дизајн; постројки, опрема и машинерија; 
изградба, реновирање и унапредување; и основно и 
специјално одржување (инвестиционо одржување). 
Во оваа група на одделни сметки не се искажуваат ка-

питалните средства кои се набавуваат за АРМ, туку исти-
те се евидентираат на сметката од категоријата тековни 
расходи на сметката 424414 - материјали за одбрана. 
На сметката 461 - Купување на земјиште и немате-

ријални средства, се евидентираат: Купување на земји-
ште; Надомест за одземен имот; Патенти; Лиценци; 
Права на експлоатација и авторски права. 
На сметката 462 - Купување на градежни објекти, 

се евидентира: Купување на станбени објекти; Купува-
ње на деловни објекти; Купување на магацински про-
стор; Купување на објекти во образованието; Купување 
на објекти во здравството; и Купување на други гра-
дежни објекти. 
На сметката 463 - Купување на мебел и канцелари-

ска опрема, се евидентира; Купување на канцелариски 
мебел; Купување на училишен мебел; Купување на ме-
бел за здравството; Купување на друг мебел; Купување 
на канцелариска опрема; Купување на информатичка 
опрема; Купување на клима уреди; Купување на опре-
ма за образованието; Купување на медицинска опрема; 
Купување на лабораториска и научно-истражувачка 
опрема; Купување на кујнска опрема; и Купување на 
друга опрема. 
На сметката 464 - Купување на моторни возила, се 

евидентира: Купување на моторни возила; Купување 
на автомобили; Купување на камиони; Купување на 
специјални возила; Купување на пловни објекти; и Ку-
пување на други моторни возила. 
На сметката 465 - Физибилити студии, подготовка 

на проекти и дизајн, се евидентира: Физибилити сту-
дии; Изработка на проекти; и Дизајн. 
На сметката 466 - Машинска опрема, се евидентира: 

Опрема за парно греење; Опрема за климатизација; 
Опрема за електрификација на села; Опрема за подземен 
катастар; геодетска опрема; Земјоделска механизација; 
Градежна механизација; и Друга машинска опрема. 
На сметката 467 - Изградба, реновирање и унапре-

дување, се евидентира: Изградба на станбени објекти; 
Изградба на деловни објекти; Изградба на магацински 
објекти; Изградба на здравствени објекти; Изградба на 
образовни објекти; Изградба на објекти за детска за-

трансфери; Трансфери по однос на субвенции. 
На сметката 444 - Трансфери во странство, се еви-

дентираат: Трансфери до меѓународни организации. 

штита; Изградба на патишта; Изградба на мостови; Из-
градба на објекти во правосудството; Изградба на спо-
меници; Изградба на други објекти; Објекти во недо-
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волно развиени единици на локална самоуправа; По-
шумување; Изградба на пречистителни станици и коле-
ктори; Изградба на депонии за отпад; и Друго унапре-
дување. 
На сметката 468 - Основно и специјално одржува-

ње, се евидентира: Реконструкција на градежни обје-
кти; Реконструкција на опрема; Реконструкција на па-
тишта и патни објекти; Реконструкција на улици; Дру-
ги реконструкции и реновирања; Други плаќања за ос-
новно и специјално одржување. 
На сметката 469 - Купување на стокови резерви, се 

На сметката 492 - Отплата на главница по надворе-
шен долг се води: Обврзници емитувани на меѓунаро-
ден пазар; Отплата на главница по долгорочни кредити 
од ММФ; Отплата на главница по долгорочни кредити 
од светска банка, Отплата на главница по долгорочни 
кредити од европска унија; и Отплата на главница по 
надворешен краткорочен долг. 
На сметката 495 - Распоред на расходите, се еви-

дентираат: расходите на крајот на пресметковниот пер-
иод со задолжување на оваа сметка, а во одобрение на 
сметката од групите 40 до 48, а со истите износи се за-

евидентира: Купување на прехранбени производи; Ку-
пување на индустриски производи; Купување на леко-
ви и санитетски материјали; и Други стокови резерви. 

 
Член 34 

На сметките од групата 47 - Капитални трансфери, 
се евидентираат: Капитални трансфери до владини ин-
ституции; Капитални трансфери до други нивоа на 
власт; Капитални трансфери на поединци и непрофит-
ни организации и Капитални трансфери во странство. 
На сметката 471 - Капитални трансфери до владини 

институции, се евидентираат: Геолошки истражувања; 
Ревитализација на села; Трансфери до Фондот за пати-
шта; Трансфери за инвестиции во земјоделието; Тран-
сфери до образовни институции; Трансфери до здрав-
ствени институции; Трансфери за поттикнување на ин-
вестиции; Други капитални трансфери до владини ин-
ституции; и Програма за заштита на Дојранското Езеро. 
На сметката 472 - Капитални трансфери до други 

нивоа на власт, се евидентираат: Трансфери до недо-
волно развиените ЕЛС за поттикнување на развојот на 
неразвиени подрачја; Трансфери до ЕЛС за водоснаб-
дување; Трансфери до ЕЛС за заштита на животната 
средина; и Други трансфери до ЕЛС. 
На сметката 473 - Капитални трансфери на поедин-

ци и непрофитни организации, се евидентираат: капи-
талните трансфери на поединци и непрофитни органи-
зации. 
На сметката 474 - Капитални трансфери во странство, 

се евидентираат: Капитални трансфери во странство. 
 

КАТЕГОРИЈА III: ДАВАЊЕ ЗАЕМИ, УЧЕСТВО 
ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ  

И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦАТА 
 

Член 35 
На сметките од групата 48 - Заеми и учество во ка-

питал, се евидентираат: Заеми до други нивоа на др-
жавна власт; Заеми и учество во капиталот на нефинан-
сиски јавни претпријатија; Заеми до финансиски ин-
ституции; Странски заеми и учество во капитал. 
На сметката 481 - Домашни заеми и учество во ка-

питал, се евидентираат: Заеми на владини институции 
на единиците на локалната самоуправа; Заеми на јавни 
државни претпријатија; Учество во македонски желез-
ници; Учество во јавни комунални претпријатија; 
Учество во претпријатието за гасификација; Учество 
во стечајни претпријатија; Учество во претпријатија за-
губари; Други заеми и учество во капитал; Депозит на 
буџетот во НБРМ, Депозити во странски банки, Напла-
тени гаранции; Позајмици од буџетот. 
На сметката 482 - Странски заеми и учество во ка-

питал, се евидентира: давање на заеми во странство и 
учество во капиталот во странски банки.  

Член 36 
На сметките од групата 49 - Отплата на главница, 

се водат: отплатата на главницата по домашен долг и 
по надворешен долг и распоредот на расходите. 
На сметката 491 - Отплата на главница по домашен 

долг се води: Отплата на главница по обврзници; Отп-

должува оваа сметка, а во одобрение на сметката 791. 
 

Член 37 
КЛАСА 5: СЛОБОДНА  

Употребата на класата 5 е слободна во поглед на 
содржината и во поглед на расчленувањето на група 
сметки и на синтетички и аналитички сметки. 

 
Член 38 

КЛАСА 6: СЛОБОДНА  
Употребата на класата 6 е слободна во поглед на 

содржината и во поглед на расчленувањето на група 
сметки и на синтетички и аналитички сметки. 

 
Член 39 

КЛАСА 7: ПРИХОДИ  
На сметките од групите 71 до 78 во класата 7 - При-

ходи, се искажуваат наплатените приходи согласно 
одредбите на Законот за буџетите и Законот за извршу-
вање на Буџетот.   

Член 40 
На сметките од групата 71 - Даночни приходи, се 

евидентираат наплатените приходи од: Данок од доход, 
добивка и од капитални добивки; Придонеси од плата 
за социјални фондови; Даноци на имот; Домашни да-
ноци на стоки и услуги; Данок од меѓународна тргови-
ја и трансакции (царини и давачки); Други даноци; Да-
ноци на специфични услуги; Такси за користење или 
дозволи за вршење на дејност; Данок на финансиски 
трансакции, согласно Правилникот за класификација 
на приходите.  

Член 41 
На сметките од групата 72 - Неданочни приходи, се 

искажуваат наплатените приходи од: Претприемачки 
приход и приход од имот; Такси и надоместоци; Адми-
нистративни такси и надоместоци; Други Владини ус-
луги; Други неданочни приходи, согласно Правилни-
кот за класификацијата на приходите.  

Член 42 
На сметките од групата 73 - Капитални приходи, се 

евидентираат наплатените приходи од: Продажба на 
капитални средства; Продажба на стоки; Продажба на 
земјиште и нематеријални вложувања; Капитални 
трансфери од невладини извори, согласно Правилни-
кот за класификација на приходите.  

Член 43 
На сметките од групата 74 - Трансфери и донации, 

се евидентираат наплатените приходи од: Трансфери 
од други нивоа на власт и Донации од странство, сог-
ласно Правилникот за класификација на приходите.  

Член 44 
На сметките од групата 75 - Домашно задолжување, 

се евидентираат наплатените приходи од: Краткорочни 
позајмици во земјата; Благајнички записи; Долгорочни 
обврзници; Друго домашно задолжување, согласно 
Правилникот за класификација на приходите.  

Член 45 
На сметките од групата 76 - Задолжување во 

странство, се евидентираат наплатените приходи од: 
лата на главница по долгорочни кредити; Краткорочни 
хартии од вредност; и Отплата на главница по кратко-
рочни кредити. 

Меѓународни развојни агенции; Странски влади; Други 
задолжувања во странство, согласно Правилникот за 
класификација на приходите. 
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Член 46 
На сметките од групата 77 - Продажба на хартии од 

вредност се искажуваат наплатените приходи од про-
дажба на хартии од вредност од јавни претпријатија и 
од заеднички инвестиции и приватни претпријатија.  

Член 47 
На сметките од групата 78 - Приходи од отплата на 

заеми, се евидентираат наплатените приходи од дадени 
заеми на домашни правни лица, согласно Правилникот 
за класификација на приходите.  

На сметката 890 - Непокриени расходи, се евиден-
тираат непокриените расходи на крајот на пресметков-
ниот период, односно на крајот на годината, а негатив-
ната разлика од сметката 791 се пренесува во задолже-
ние на сметката 890, а во одобрение на сметката 791. 
На крајот на годината салдото на оваа сметка се прене-

сува на товар на сметката 899 - Покривање на расходите. 
На сметката 899 - Покривање на расходите, се еви-

дентираат расходите што ќе се покријат на крајот на го-
дината, со одобрување за износот на непокриените рас-
ходи врз товар на сметката 095 - Непокриени расходи. 

Член 48 
Сметката од групата 79 - Разлика на приходите и 

расходите на крајот на пресметковниот период, однос-
но на крајот на годината се задолжува за разликата по-
меѓу приходите и расходите во корист на сметката 800 
- Вишок на приходите односно се одобрува за разлика-
та помеѓу расходите и приходите врз товар на сметката 
890 - непокриени расходи. 
На крајот на годината, состојбата искажана на сме-

тката од групите 71 до 78 се пренесуваат во корист на 
сметката 791.  

Член 49 
КЛАСА 8: 

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ  
На сметките од групата 80 - Суфицит (вишок) на 

приходите, се евидентира остварениот суфицит (ви-
шок) на приходите и неговиот распоред. 
На сметката 800 - Суфицит (вишок) на приходите, 

на крајот на пресметковниот период, односно на крајот 
на годината се пренесува во полза на оваа сметка, а со 
задолжение на сметката 790. 
На сметката 809 - Распоред на суфицитот (вишо-

кот), се евидентира распоредот на суфицитот (вишо-
кот) во соодветниот пресметковен период со задолжу-
вање на износот на суфицитот (вишокот) на сметката 
809 - во полза на групата 82 -Распределба на суфици-
тот (вишокот). 
На крајот на годината искажаниот износ на сметка-

та 809 се пренесува на товар на сметката 800.  
Член 50 

На сметките од групата 82 - Распределба на суфи-
цитот (вишокот), се распоредува суфицитот (вишокот) 
на приходите на крајот на пресметковниот период, од-
носно на крајот на годината, со задолжување на сме-
тката 809, во полза на сметката 820 до 825. 
На сметката 820 - Дел од суфицитот (вишокот) на 

приходите за средствата на резервите се евидентира 
вишокот издвоен за резерва. 
На сметката 821 - Дел од суфицитот (вишокот) на 

приходите за пренос во наредната година, се пренесува 
дел од суфицитот (вишокот) на приходите од сметката 
809 во полза на оваа сметка на крајот на пресметковни-
от период односно на крајот на годината, а потоа тој 
дел се пренесува на крајот на годината во полза на сме-
тката 296 со задолжување на оваа сметка. 
На сметката 822 - Дел од суфицитот (вишокот) за 

зголемување на државниот капитал се евидентира ос-
тварениот дел од суфицитот (вишокот) за зголемување 
на државниот капитал, со задолжување на оваа сметка 
во полза на сметката 900. 
На сметката 825 - Дел од суфицитот (вишокот) на 

приходите за други намени, се искажува износот на 
распределениот суфицит (вишок) на приходите соглас-
но Законот за Буџетот. 
На крајот на пресметковниот период односно на 

крајот на годината се задолжува  сметката 825, а се 
одобрува сметката 970.  

Член 51 

На крајот на годината салдото од ова конто се пре-
несува во задолжение на сметката, а во одобрение на 
сметката 890. 

 
Член 52 
КЛАСА 9: 

ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА И ВОНБИЛАНСНА  
ЕВИДЕНЦИЈА 

 
На сметките од групата 90 - Извори на капитални 

средства, со кои располагаат и управуваат буџетите и 
фондовите се евидентираат изворите на капиталните 
средства и другите средства со кои располагаат и упра-
вуваат буџетот и фондовите, до моментот на пренесува-
њето на некои правни субјекти - корисници на средства-
та од буџетот и фондовите или други правни субјекти. 
На сметката 905 - Останат капитал (залихите на ма-

теријалите, резервните делови, ситниот инвентар и хар-
тии од вредност), се евидентираат соодветните износи 
на залихите на материјалите, резервните делови, ситни-
от инвентар и хартии од вредност. 
Состојбата на оваа сметка на крајот на пресметков-

ниот период, односно на крајот на годината треба да се 
слага со соодветната состојба на класата 3. 

 
Член 53 

На сметките од групата 92 - Обврски по долгорочни 
кредити и заеми, се евидентираат обврските по креди-
тите и заемите чиј рок за враќање е над една година 
според називите на сметката во оваа група на сметки. 
На сметката 920 - Обврски по долгорочни кредити 

и заеми спрема домашни лица, се евидентираат долго-
рочните кредити и заеми со рок на враќање над една 
година независно во каква форма се добиени тие кре-
дити и заеми. На пример: во стока, материјали, опрема, 
во пари или за исплата на стасани обврски и нивно на-
мирување итн. 
На сметката 921 - Обврски по долгорочни кредити 

и заеми спрема странски лица се евидентираат обвр-
ските по долгорочните кредити и заеми со рок на вра-
ќање над една година, независно во каква форма се до-
биени тие кредити и заеми, во натура или парично или 
пак за отплата на доспеани долгови и заеми во странс-
тво итн. 

 
Член 54 

На сметките од групата 95 - Извори на средства на 
резервите, се водат извори на постојаната буџетска ре-
зерва и другите извори на резервата. 
Буџетската резерва се пресметува на крајот на прес-

метковниот период и на крајот на годината, согласно 
одредбите на Законот за Буџет. 
Состојбата на сметките во оваа група треба да се сла-

гаат со соодветната состојба на сметката од групата 05. 
 

Член 55 
На сметките од групата 96 - Извори на средствата 

на солидарноста, се евидентира фондот на солидарно-
ста за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди и за другите средства на солидарноста. 

На сметките од групата 89 - Непокриени расходи, 
се искажуваат непокриените расходи и покривање на 
расходите. 

Состојбата искажана на сметките од оваа група, 
треба да се слага со состојбата на паричните средства 
на сметката од групата 06 - Средства на солидарноста. 
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Член 56 
На сметките од групата 97 - Изворите и обврските 

на средствата за други намени, се евидентираат извори-
те на средствата за други намени во согласност со про-
писите и називите на оваа група како што се фондови 
за одредена намена или други слични извори. 
Состојбата на изворите на средствата на сметката 

од оваа група треба да се слага со состојбата на средс-
твата од сметките на групата 07. 

 
Член 57 

На сметката 000 - Основачки издатоци, се евидентира-
ат издатоците за изработка на проектна и друга докумен-
тација, за стручно оспособување и усовршување на ка-
дрите, за камати и премии на осигурување, како и други 
издатоци во врска со основањето на правните лица и орга-
низациониот дел на постројките во нејзиниот состав. 
На сметката 001 - Издатоци во истражување и раз-

вој, се евидентираат издатоците во истражување и раз-
вој на техниката и технологијата во науката и практи-
ката чии ефекти може да се очекуваат на подолг пери-
од од една година. 

На сметките од групата 99 - Вонбилансна евиден-
ција се искажуваат активните и пасивни сметки на вон-
билансната евиденција и тоа: 

990 до 994 - Активни сметки на вонбилансната еви-
денција, и 

995 до 999 - Пасивни сметки на вонбилансната еви-
денција. 
Расчленувањето и употребата на сметката од оваа 

група на сметки е слободно според потребите на буџе-
тот и фондовите. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 58 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за содржината на од-
делните сметки во Контниот план за Буџетот на Репуб-
ликата, за буџетите на единиците на локалната самоу-
права и за буџетите на фондовите ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 23/94, 23/96 и 27/98). 

 
Член 59 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 1 јануари 2003 година. 

 
 Бр. 12-17894/1                  Министер за финансии, 

26 ноември 2003 година   м-р Никола Поповски, с.р.                                                                                 
        Скопје                   

___________ 
1751.                                    
Врз основа на член 14 став 6 од Законот за сметко-

водство за буџетите и буџетските корисници ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 61/02 и 98/02), министерот за 
финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ  
ВО СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИТЕ 

КОРИСНИЦИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на од-
делните сметки во сметковниот план за буџетските ко-
рисници.  

 
II. СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ НА ОДДЕЛНИТЕ 

СМЕТКИ 
 

Член 2  
КЛАСА 0:  

ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА, ДРУГИ СРЕДСТВА  
И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 

 
На сметките од групата 00 - Нематеријални средс-

тва, се опфаќаат основачките издатоци, издатоците во 
истражување и развој, патенти, лиценци и концесии, 
други нематеријални права, нематеријални издатоци во 

На сметката 002 - Патенти, лиценци, концесии и 
други права, се евидентираат издатоците за патенти, 
лиценци, концесии и други права, согласно позитивни-
те прописи. 
На сметката 003 - Други нематеријални права, се 

евидентираат вложувањата во туѓи основни средства за 
време на нивното користење, право на користењето на 
опрема во лизинг, право за вложување во повеќегоди-
шен закуп, спроведување на комасација и арондација. 
На сметката 004 - Нематеријални издатоци во подго-

товка, се евидентираат: основачките издатоци, издатоци-
те во истражување и развој, патентите, лиценците и кон-
цесиите и другите нематеријални права во подготовка. 
На сметката 005 - Аванси за нематеријални издато-

ци, се водат авансите исплатени за нематеријалните из-
датоци. 
На сметката 008 - Вредносно усогласување на нема-

теријалните средства (ревалоризација), се евидентира 
вредносното усогласување на нематеријалните средс-
тва. Утврденото побарувачко салдо се книжи на товар 
на оваа сметка, а во корист на сметките од групата 91. 
На сметката 009 - Акумулирана амортизација (ис-

правка на вредноста) на нематеријалните средства, се 
евидентира исправката на вредноста на нематеријални-
те средства. Во рамките на оваа сметка може да се 
обезбеди евиденција за пресметаната амортизација ако 
за оваа намена се обезбедени средства. 

 
Член 3 

На сметките од групата 01 - Материјални добра и 
природни богатства, се опфаќаат; земјишта; шуми; из-
датоци на природни богатства во подготовка; аванси за 
природни богатства и вредносно усогласување на при-
родните богатства (ревалоризација). 
На сметката 010 - Земјишта, се евидентираат земји-

штата од сите видови (изградено, неизградено, орани-
ци, ливади, пасишта итн). Овие земјишта ќе се заведат 
во деловните книги на корисникот ако за таквите зем-
јишта е регулиран имотно правниот основ. 
На сметката 011 - Шуми, се водат сите видови шуми. 
На сметката 012 - Издатоци за природни богатства 

во подготовка, се водат издатоците за земјиштата за 
нивно уредување, оформување и обликување на бара-
ната цел. 
На сметката 015 - Аванси за природни богатства , 

се евидентираат авансите за природните богатства. 
На сметката 018 - Вредносно усогласување на мате-

ријалните добра и природните богатства (ревалориза-
ција), се евидентира вредносното усогласување на при-
родните богатства. Утврденото побарувачко салдо се 
книжи на товар на оваа сметка, а во корист на сметките 
од групата 91. 

 
Член 4 

На сметките од групата 02 - Материјални средства, 
се опфаќаат средствата за работа, градежните објекти, 
опремата, повеќегодишните насади, основното стадо, 
како и  другите материјални средства за работа. 
На сметката 020 - Градежни објекти, се евидентира-

ат сите видови градежни објекти (згради и други гра-
дежни објекти), изградени од тврд материјал, метал, 

подготовка, авансите за нематеријалните издатоци, 
вредносно усогласување и акумулирана амортизација 
на нематеријалните права. 

дрво, пластика и од друг материјал. Потоа, монтажни 
објекти, бараки, деловен и магацински простор, пати-
шта, улици и други градежни објекти. 
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На сметката 021- Станови и деловни објекти, пора-

ди својата специфичност се евидентираат сите видови 
на станови за живеење, независно од каков материјал 
се градени. На ова конто потребно е да се евидентираат 
и сите видови на деловен простор. 
На сметката 022 - Опрема, се евидентираат: маши-

ните, уредите, постројките, превозните и транспортни-
те средства и средствата за врски, канцелариски и друг 
намештај, мебел, крупниот инвентар, опремата во 
образованието, науката, културата, здравството и соци-
јалната заштита и друга опрема што претставува како 

На сметката 049 - Акумулирана амортизација на 
финансиските вложувања, се води исправката на вред-
носта на долгорочно финансиските вложувања, во слу-
чаите кога дадените кредити, позајмици и други форми 
на здружување, ќе доспеат за наплата (повраќај), а не 
ќе можат да се наплатат се врши отпис на таквото по-
барување.  

Член 7 
На сметките од групата 08 - Други средства, се оп-

фаќаат другите средства како што се: средства за соли-
дарност, средствата за други намени, вредносното 

основно средство во смисла на законските прописи. 
На сметката 023 - Повеќегодишни насади, се еви-

дентираат сите видови насади со кои располага корис-
никот. 
На сметката 024 - Основно стадо, се евидентира ос-

новното стадо (крупен и ситен добиток) и другото ос-
новно стадо со кое располага корисникот. 
На сметката 025 - Други материјални средства , се 

евидентираат книги во библиотеките, споменици на 
културата, предмети од музејска вредност, предмети од 
архивски дела и дела на ликовната уметност и други 
средства за работа. 
На сметката 026 - Аванси за материјални средства, 

се евидентираат исплатените аванси за средствата за 
работа. 
На сметката 028 - Вредносно усогласување на мате-

ријалните средства (ревалоризација), се евидентира 
вредносното усогласување на средствата за работа, а на 
крајот на годината се сторнира по принципот на црве-
но сторно, освен за средствата кои се ревалоризираат 
на подолг период од една година (книгите во библиоте-
ките, музејските и уметничките вредности, архивската 
граѓа итн.). 
На сметката 029 - Акумулирана амортизација (ис-

правката на вредноста) на материјалните средства, се 
евидентира исправката на вредноста на средствата за 
работа.  

Член 5 
На сметките од групата 03 - Материјални средства 

во подготовка, се евидентираат: материјалните средс-
тва во подготовка и вредносното усогласување на 
средствата во подготовка (ревалоризација). 
На сметката 030 - Материјалните средства во под-

готовка, се евидентираат: инвестиции во тек - градеж-
ни објекти; инвестиции во тек - други материјални 
средства; инвестиции во тек -опрема и инвестиции во 
тек - друго. 
На сметката 038 - Вредносно усогласување на мате-

ријалните средства (ревалоризација), се евидентира 
вредносно усогласување на материјалните средства во 
подготовка.  

Член 6 
На сметките од групата 04 - Долгорочни кредити и 

позајмици дадени во земјата и странство и орочени 
средства, кредити дадени во земјата и странство, други 
долгорочни здружени и вложени средства, орочени 
средства и исправка на вредноста на долгорочно вло-
жените средства. 
Како долгорочни вложувања се подразбираат оние 

вложувања кои се со рок на враќање над една година. 
На сметката 040 - Долгорочни кредити и позајмици 

дадени во земјата, се евидентираат вложувањата - кре-
дитирањата во поврзани и други субјекти, вложувања 
во хартии од вредност, вложувањата односно побару-
вања за дадени депозити, кауции и сл. 
На сметката 042 - Кредити дадени во странство, се 

евидентираат евентуално дадените кредити на стран-
ски партнери. 
На сметката 045 - Други долгорочни вложени и 

здружени средства, се евидентираат: акции; хартии од 

усогласување на другите средства (ревалоризација) и 
акумулираната амортизација (исправка на вредноста) 
на другите средства.  

Член 8 
На сметките од групата 09 - Непокриени расходи и 

други долгорочни заеми и кредити, се опфаќаат непо-
криените расходи од поранешни години и непокриени-
те расходи од тековната година. 
На сметката 090 - Непокриени расходи од поранеш-

ни години, се искажуваат расходите кои не се покрие-
ни од поранешните години. 
На сметката 092 - Непокриени расходи од тековна-

та година, се искажуваат непокриените расходи за те-
ковната година, утврдени по годишната сметка. 
На почетокот во наредната година салдото од оваа 

сметка се пренесува на сметката 090. 
На сметката 095 - Примени долгорочни кредити и 

заеми се водат примените долгорочни кредити и заеми 
во земјата и долгорочни кредити и заеми од странство 
(домашно и странско задолжување). 
При добивањето на долгорочниот кредит се задолжу-

ва оваа сметка во полза на сметките од групата 75 и 76.  
Член 9  

КЛАСА 1:  
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА  
На сметките од групата 10 - Парични средства, се оп-

фаќаат паричните средства во различни форми според 
називите на сметките, а во согласност со прописите.  
На сметката 100 - Сметка, се водат паричните 

средства на редовната сметка и другите парични средс-
тва кои привремено или трајно се пренесени на редов-
ната сметка и други слободни парични средства од 
други извори. 
На сметката 101 - Благајна, се евидентира целокуп-

ното благајничко работење преку главната и помошни-
те благајни. 
На сметката 102 - Издвоени парични средства, се 

евидентираат издвоените парични средства на посебна 
сметка во соодветната банка. 
На сметката 103 - Отворени акредитиви, се евиден-

тираат отворените акредитиви за наменски исплати 
(плати, материјални расходи, исхрана, солидарна по-
мош итн.) односно за намените за кои е отворен соод-
ветниот акредитив. 
На сметката 104 - Девизна сметка, се евидентираат 

сите девизни средства издвоени на посебна девизна сме-
тка во овластена банка за девизи во денарска против-
вредност и во стварна ефектива на девизните средства. 
Евиденцијата на девизите во стварна ефектива се водат 

одделно по видови на девизи (EURA, USD $, SFR итн.). 
На сметката 105 - Девизни акредитиви, се евиден-

тираат девизните акредитиви преку кои се вршат одре-
дени девизни исплати, кога таквите исплати не се вр-
шат директно од девизната сметка заради продолжен 
рок на плаќање (2, 3 или повеќе месеци). 
На сметката 106 - Девизна благајна, се водат прима-

њата и исплатите на девизни средства. 
За примањата и исплатите на девизни средства се 

води посебен благајнички извештај. 
На сметката 108 - Други парични средства, се во-

вредност и други долгорочни побарувања. 
На сметката 046 - Орочени средства, се евидентираат 

орочените средства во банките и во другите субјекти. 

дат: другите парични средства кои не можат да се иска-
жат на сметките од групата 10, а тоа се: парични средс-
тва за други намени и други парични средства. 
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Член 10 
На сметките од групата 11 - Хартии од вредност, се 

опфаќаат, хартиите од вредност во номинален износ 
според називите на сметките од оваа група. 
На сметката 110 - Чекови, се евидентираат чекови 

по видови: денарски, девизни и други чекови во номи-
нален износ. 
На сметката 111 - Меници, се евидентираат мени-

ците за денарско или девизно плаќање и другите видо-
ви меници, во номинален износ. 
На сметката 112 - Обврзници, се евидентираат: кра-

Во рамките на оваа група сметки се евидентира 
вредносното усогласување на краткорочните побарува-
ња (исправката на вредноста), наведени според називи-
те на сметките во оваа група кои не можат да се напла-
тат, туку се отпишуваат. 

 
Член 14 

На сметките од групата 15 - Побарувања од врабо-
тените, се евидентираат краткорочните побарувања од 
работниците и другите краткорочни побарувања спо-
ред називите на сметките од оваа група на сметки. 

ткорочни и долгорочни обврзници и други хартии од 
вредност кои доспеваат до 1 година. 
На сметката 113 - Благајнички записи, се евиденти-

раат: благајнички и други записи со рок на доспеаност 
до 1 година. 
На сметката 117 - Други хартии од вредност, се еви-

дентираат: другите хартии од вредност кои не се искажу-
ваат на сметките 111 до 113, а кои доспеваат до 1 година. 
На сметката 119 - Вредносно усогласување на хар-

тиите од вредност (исправка на вредноста), се евиден-
тира исправката (отпис) на ненаплативите хартии од 
вредност после нивната доспеаност за ефектуирање, за-
должително се расчленува по основните сметки од оваа 
група. На оваа сметка се книжат и отписите на побару-
вањата кои не претставуваат конечно отпишување. Де-
финитивното отпишување на побарувањата се книжи 
директно на оваа сметка.  

Член 11 
На сметките од групата 12 - Побарувања, се опфа-

ќаат побарувањата (исправка на вредноста) од буџетот 
и фондовите и побарувањата од купувачите во земјата 
и странство, како и вредносното усогласување (испра-
вката на вредноста) на побарувањата. 
На сметката 120 - Побарувања од буџетот, се водат 

побарувањата од Буџетот на Република Македонија 
или буџетите на локалната самоуправа во полза на сме-
тката 741 - Трансфери од други нивоа на власт . 
На сметката 121 - Побарувања од фондот се евиден-

тираат побарувањата од фондовите (за здравство и 
здравствена заштита, ПИОМ, Републичкиот завод за 
вработување и Фондот за патишта) во полза на сметка-
та 741 -Трансфери од други нивоа на власт . 
На сметката 122 - Побарувања од купувачите во 

земјата, се евидентираат побарувањата по основ на 
продажба на производи, стоки и услуги, во полза на 
сметките од групата 72 - неданочни приходи. 
На сметката 123 - Побарувања од купувачи во 

странство, се евидентираат побарувањата од странство 
по основ на извезени производи, стоки и извршени ус-
луги на купувачи во странство и при тоа се задолжува 
оваа сметка, а ќе се одобруваат сметките од групата 72 
- во класата 7. 
На сметката 129 - Вредносно усогласување на поба-

рувањата (исправката на вредноста), се евидентира вред-
носното усогласување на побарувањата од купувачите 
кои не се наплатени во законскиот рок и побарувањата 
кои се доспеани, а не можат да се наплатат, со тоа што 
по принципот на црвено сторно се намалува соодветни-
от приход, а се книжи во полза на оваа сметка.  

Член 12 
На сметките од групата 13 - Побарувања за дадени 

аванси, депозити и кауции, се водат побарувањата за 
дадени аванси за обртни средства и за дадените депо-
зити и кауции. 

Член 13 
На сметките од групата 14 - Краткорочни финанси-

ски побарувања, се евидентираат побарувањата од заед-
ничко работење, дадени позајмици и кредити во земјата, 
дадени кредити во странство, вложени средства во бан-
ки, вложени средства кај други субјекти и други кратко-

 
Член 15 

На сметките од група 16 - Финансиски и пресме-
тковни односи, се евидентираат меѓусебните побарува-
ња во односите со буџетот и фондовите и другите ме-
ѓусебни побарувања, како и исправката на вредноста 
на финансиските и пресметковни односи. 

 
Член 16 

На сметките од групата 17 - Побарувања од држава-
та и другите институции, се евидентираат: побарувања-
та за платен данок на додадена вредност, акцизи и дру-
ги даноци. Побарувањата за платени даноци и придо-
неси на исплати по договор за дело и авторско дело. 
Побарувањата за платен данок од добивка, побарува-
њата за платени други даноци и придонеси и вреднос-
но усогласување на побарувањата од државата и други-
те институции. 
На сметката 170 - Побарувања за платен данок на 

додадена вредност и други даноци, се евидентираат: 
побарувањата за платен данок на додадена вредност по 
општа и повластена стапка. 
На сметката 171 - Побарувања за платени акцизи, се 

евидентираат: платените акцизи по разни основи. 
На сметката 172 - Побарувања за платени царини и 

царински давачки, се евидентираат: побарувањата за 
платени царини и други царински давачки. 
На сметката 173 - Побарувања за платени даноци и 

придонеси на исплата по договор за дело и авторско 
дело, се евидентираат: побарувањата за платени дано-
ци и придонеси на исплатите по договор за дело и 
авторско дело. 
На сметката 174 - Побарувања за платен данок од до-

бивка, се евидентира: пресметаниот и платен данок од 
добивка и другите даноци и придонеси од добивката. 
На сметката 175 - Побарувања за платени други да-

ноци и придонеси, се евидентираат: побарувањата за 
другите даноци и придонеси кои не можат да се иска-
жат на сметките 170 до 173 од оваа група на сметки. 
На сметката 179 - Вредносно усогласување на поба-

рувањата од државата и другите институции (исправка-
та на вредноста), се евидентира: вредносното усогласу-
вање на побарувањата од сметките 170 до 175 кои не 
можат да се ликвидираат во законскиот рок по принци-
пот на црвено сторно со задолжување на сметката 900 - 
Државен јавен капитал, во полза на оваа сметка.  

Член 17 
На сметките од групата 19 - Активни временски 

разграничувања, се евидентираат активните временски 
разграничувања според називите на сметките и тоа за 
однапред платените расходи, расходите кои се разгра-
ничуваат на повеќе години, пренесениот вишок на при-
ходите од претходната година и други активни времен-
ски разграничувања. 
На сметката 190 - Однапред платени расходи, се 

евидентираат оние расходи кои однапред се платени за 
период најмногу до 12 месеци, како што се: премии за 
осигурување, расходи на име закупнини, расходи за 
огрев, гориво, мазиво, расходи за претплата на списа-
нија, весници, книги итн. 
На сметката 191 - Расходи разграничени на повеќе 

години, се евидентираат расходите за инвестиционо 
рочни побарувања на име расходи во училишните кујни 
и ученичките задруги и побарувања од работниците по 
сите основи со рок за враќање до една година. 

одржување на средствата, расходите за повеќегодишен 
закуп (лизинг) и расходи кои се разграничуваат на по-
долг период од една година. 
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На сметката 196 - Пренесен дел од вишокот на при-

ходите од претходната година, на почетокот се задол-
жува за износот на вишокот на приходите пренесен од 
претходната година на сметката 296, со одобрение на 
сметката 741 - пренесен дел од вишокот на приходите 
од претходната година. 
На сметката 197 - Пренесена транзиторна актива, се 

евидентира пренесената транзиторна актива на име оства-
рена негативна разлика помеѓу приходите и расходите. 
На сметката 198 - Други активни временски разгра-

ничувања, се евидентираат: доспеаните, а неисплатени 

На сметката 247 - Обврски по запирањата на работ-
ниците, се евидентираат обврските по основ на судски 
административни забрани, обврски за синдикална чле-
нарина, за местен самопридонес и по други запирања 
од платите.  

Член 22 
На сметките од групата 25 - Обврски спрема држа-

вата и други институции, се евидентираат: обврските 
спрема државата и други институции за даноци, придо-
неси и други давачки според називите на сметките од 

плати, расходите на име надоместоци, стоки и други 
услуги, тековните трансфери, каматните плаќања, ку-
пување на капитални средства и други расходи. 
По исплатата на обврските од оваа сметка се задол-

жува соодветната сметка во класа 4, а во полза на оваа 
сметка.  

Член 18  
КЛАСА 2:  

ТЕКОВНИ ОБВРСКИ  
На сметките од групата 21 - Краткорочни обврски 

по основ на хартии од вредност, се евидентираат обвр-
ските за издадени хартии од вредност со рок на втаса-
ност до една година во номинални износи според нази-
вите на сметките. 
На сметката 210 - Обврски за издадени чекови, се 

евидентираат чековите со рок на втасаност најдолго до 
една година. 
На сметката 211 - Обврски за издадени меници, се 

евидентираат обврските по основ на издадените мени-
ци одделно за номиналната вредност на меницата и од-
делно за каматата, како и меници во девизи. 
На сметката 212 - Обврски за издадени обврзници, 

се евидентираат: обврските за издадените краткорочни 
и други обврзници кои доспеваат до 1 година. 
На сметката 213 - Обврски за благајнички записи, 

се евидентираат: обврските за благајничките и други 
записи кои доспеваат до 1 година. 
На сметката  217 - Обврски за други хартии од 

вредност, се евидентираат: обврските за другите хар-
тии од вредност кои не можат да се евидентираат на 
сметките 210 до 213 на оваа група сметки.  

Член 19 
На сметките од групата 22 - Краткорочни обврски 

спрема добавувачи, се евидентираат фактурираните и 
нефактурирани обврски на добавувачите во земјата и 
странство. 

Член 20 
На сметките од групата 23 - Примени аванси, депо-

зити и кауции, се евидентираат обврските за примените 
аванси за обртни средства, обврските за примените де-
позити и кауциите од правни и физички лица.  

Член 21 
На сметките од групата 24 - Краткорочни финанси-

ски обврски, се евидентираат обврските според означе-
ните сметки со рок на враќање до една година.  
На сметката 245 - Други краткорочни финансиски 

обврски, се евидентираат: другите краткорочни финан-
сиски обврски и наменските средства, донациите и по-
дароците и другите приходи во ученичките кујни, уче-
ничките задруги и сл. Приходите од оваа сметка на 
крајот на пресметковниот период по покривањето на 
расходите од групата 145 се пренесуваат во наредната 
година како транзиторна пасива на сметката 297, а не-
гативните разлики помеѓу приходите и расходите на 
сметката 145 исто така се пренесуваат во наредната го-
дина само како транзиторна актива преку сметката 197 
- Пренесена транзиторна актива. 
На сметката 246 - Обврски спрема работниците, се 

евидентираат: обврските спрема работниците за непо-
дигнати плати и надомести на плати, обврски за неисп-

оваа група. 
На сметката 250 - Обврски за данок на додадена 

вредност, се евидентираат: обврските за данок на дода-
дена вредност по општата и бенефицирана стапка. 
На сметката 251 - Обврски за акцизи, се евиденти-

раат: обврските за акцизите. 
На сметката 252 - Обврски за царини и царински 

давачки, се евидентираат: обврските за царините и дру-
гите царински давачки. 
На сметката 253 - Обврски за даноци и придонеси 

по договор за дело и авторско дело, се евидентираат: 
обврските на име персонален данок и други даноци и 
придонеси по договор за дело и авторско дело. 
На сметката 255 - Обврски за други даноци и при-

донеси, се евидентираат: обврските за другите даноци 
и придонеси кои не можат да се евидентираат на од-
делните сметки од оваа група.  

Член 23 
На сметките од групата 26 - Финансиски и пресме-

тковни односи, се евидентираат меѓусебните обврски 
во односите со буџетот и фондот кои произлегуваат по-
меѓу корисниците на буџетот и фондот или другите по-
себни единици во рамките на буџетот и фондот. 
На сметката 263 - Обврски за повраќај во буџетот и 

фондот од нето вишокот на приходите - добивката по ода-
ночувањето се евидентира обврската која се утврдува за 
таа намена по годишната сметка на крајот на годината.  

Член 24 
На сметките од групата 27 - Обврски за даноци и 

придонеси од добивката, се евидентираат: обврските за 
даноци и придонеси од добивката со одобрување на со-
одветните сметки од оваа група, а со задолжување на 
сметките од групата 81 - Распределба на вишокот на 
приходите - добивката пред оданочувањето. 

 
Член 25 

На сметките од групата 28 - Краткорочни обврски 
за плати и други обврски спрема вработените, се еви-
дентираат платите и надоместоците на платите по сите 
основи и даноците и придонесите од платите и надоме-
стоците од платите. 
На сметката 280 - Обврски за плати и надоместоци 

на плати, се евидентираат обврските за бруто платите и 
надомести на платите по сите основи. Во одобрение на 
оваа сметка се книжат бруто платите и надоместоците 
на платите, а на товар на сметките од групата 40 во 
класата 4 на основа пресметката (рекапитулацијата) на 
платите кога истите ќе бидат исплатени, а додека не се 
исплатат се книжат на товар на сметката 198. 
На сметката 281 - Обврски за нето плати, се евиден-

тираат нето платите на вработените така што оваа сме-
тка секогаш се одобрува со пресметката (рекапитула-
цијата) за нето платите, а се задолжува сметката 280. 
На сметката 282 - Надоместоци на нето платите, се 

евидентираат нето надоместоците на платите по сите 
основи вклучувајќи го и боледувањето. Оваа сметка се 
одобрува, а се задолжува сметката 280 со пресметката 
(рекапитулацијата). 
На сметката 283 - Обврски за непосредна заедничка 

потрошувачка, се евидентираат средства на име регрес 
за годишен одмор на вработените, надоместок за рас-

латен надомест на име боледување, за додаток на деца, 
теренски додаток, за исхрана и други обврски спрема 
работниците. 

ходи за погреб, за елементарни непогоди и други надо-
местоци кои имаат карактер на непосредна заедничка 
потрошувачка. 
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На сметката 284 - Даноци од плати и надоместоци, 

се евидентира персоналниот данок од платите и надо-
местите на платите со одобрување на оваа сметка, а на 
товар на сметката 280 по рекапитулацијата за платите. 
На сметката 285 - Придонеси од плати и надомести 

од плати, се евидентираат придонесите за пензиско и 
инвалидско осигурување, придонесот за здравство и 
здравствено осигурување и вработување. Оваа сметка 
се одобрува по рекапитулацијата за пресметаните при-
донеси, а се задолжува сметката 280. 
На сметката 286 - Други придонеси и даноци од 

На сметката 310 - Материјали на залиха, се евиден-
тираат залихите на суровините, материјалите, горивата, 
мазивата итн. според набавната - реалната или планска 
вредност. Ако залихите се водат според планска вред-
ност, отстапувањата од планската вредност (разликата 
во цена) се книжи во полза на сметката 319 -Отстапу-
вање од цената на материјалите и стоките. 
На сметката 316 - Материјали и стоки во обработка, 

доработка и манипулација се евидентираат материјали-
те и стоките на кои им се врши обработка, доработка и 
манипулација со цел да се прилагодат на намените и 

платите, се евидентираат: обврските на име други при-
донеси и даноци кои не можат да се евидентираат на 
одделните сметки од оваа група. 

 
Член 26 

На сметките од групата 29 - Пасивни временски 
разграничувања, се водат пресметаните расходи кои го 
товарат тековниот пресметковен период, а не се факту-
рирани, како и однапред наплатените или пресметани 
приходи во тековниот период кои се однесуваат за на-
редниот пресметковен период, пренесениот дел од ви-
шокот на приходите од претходната година и други па-
сивни временски разграничувања. 
На сметката 290 - Пресметани расходи, се евиден-

тираат оние расходи кои се однесуваат за соодветниот 
пресметковен период, а не се фактурирани. 
На сметката 292 - Однапред наплатени (пресмета-

ни) приходи, се водат приходите кои се однапред нап-
латени или пресметани, а кои се однесуваат за нареден 
пресметковен период или наредната година. Заради ре-
ално распоредување на приходот таквите средства вре-
мено се книжат на оваа сметка, место во приходите на 
класата 7. 
На сметката 296 - Дел од вишокот на приходите за 

пренос во наредната година. На крајот на годината се 
одобрува за износот на делот од вишокот на приходите 
заради пренос во наредната година со задолжување на 
сметката 831 - Дел од вишокот на приходите - добивка-
та за пренос во наредната година. 
На сметката 297 - Транзиторна пасива, се евидентира 

позитивната разлика утврдена помеѓу сметките 145 и 245. 
На сметката 298 - Други пасивни временски разгра-

ничувања, се евидентираат: фактурираните приходи 
кои не се наплатени од должниците по видови и извори 
на приходи. Кога овие приходи ќе бидат наплатени се 
задолжува оваа сметка, а се одобрува соодветното во 
сметката во класа 7. Исто така на оваа сметка се водат 
и други видови временски разграничувања кои не мо-
жат да се искажат на сметките 290 до 297. 

 
Член 27  
КЛАСА 3:  

ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ  
ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР  

На сметките од групата сметки 30 - Пресметка на 
набавката се опфаќаат набавната (фактурна) вредност и 
расходите на набавката што се засметуваат во набавна-
та вредност на материјалите, резервните делови и сит-
ниот инвентар. 
На сметката 309 - Пресметка на набавката се книжи 

набавната вредност на одделни набавки од соодветните 
сметки од групите 31, 32, 35 или на класа 4 за матери-
јал или резервни делови што не се складираат. 
Користењето на сметките од оваа група не е задол-

жително.  
Член 28 

На сметките од групата 31 - Материјали, се опфаќа-
ат материјалите на  залиха, отстапувањата од плански-

потребите на корисникот. 
На сметката 317 - Вредносно усогласување на зали-

хите, материјалите (исправката на вредноста) се евиден-
тира усогласувањето на вредноста на застарените мате-
ријали и стоки кои не одговараат на нивната намена. 
На сметката 319 - Отстапување од цената на мате-

ријалите и стоките, се евидентира разликата во цената 
од материјалите и стоките. 

 
Член 29 

На сметките од групата 32 - Резервни делови, се 
евидентираат набавените делови за вградување, по пра-
вило без обработка и доработка, во сопствени произво-
ди и за одржување, поправка и реконструкција, како и 
отстапување од планските вредности и вредносното 
усогласување на залихата на резервни делови (испра-
вката на вредноста), според називите на сметките од 
оваа група. 

 
Член 30 

На сметките од групата 36 - Ситен инвентар, се еви-
дентира ситниот инвентар на залиха и во употреба во 
кои спаѓаат и автогумите и повратната амбалажа спо-
ред називите на сметките од оваа група. 
На сметката 360 - Ситен инвентар на залиха се еви-

дентира ситниот инвентар на залиха. 
На сметката 362 - Ситен инвентар во употреба се 

евидентира ситниот инвентар во употреба вклучувајќи 
ги и автогумите и повратната амбалажа. 
На сметката 365 - Вредносно усогласување на зали-

хите на ситниот инвентар се евидентира усогласување-
то на вредноста на ситниот инвентар и тоа, со отпишу-
вање при ставањето на ситниот инвентар во употреба 
со 100 %. 
На сметката 369 - Отстапувањето од цената на сит-

ниот инвентар, се води разликата во цената на ситниот 
инвентар на залиха и во употреба. 

 
Член 31  

КЛАСА 4: РАСХОДИ  
КАТЕГОРИЈА I: ТЕКОВНИ РАСХОДИ  

Како расходи на товар на соодветните сметки во 
класа 4 се книжат исплатените расходи. 
На сметките од групата 40 - Плати, наемнини и на-

доместоци, се евидентираат: нето основните плати и 
надоместоците по сите основи. 
На сметката 401 - Нето основни плати и наемнини, 

се евидентираат: нето платите и наемнините по сите 
основи, кои ги обезбедува буџетот и фондовите однос-
но кои се исплатуваат од сопствени приходи, согласно 
одредбите од Законот за буџетите. 
Во рамките на оваа сметка се водат сите видови на-

доместоци. Имено: надомест за академици; надомест за 
пратеници; надомест за правосуден персонал - паушал; 
надомест за летечки персонал; други функционални на-
доместоци; надомест за превоз до и од работното ме-
сто; надомест за храна; надомест за годишен одмор; на-
домест за теренски додаток; надомест за одвоен живот; 
надомест за испратнина при пензионирање; надоместо-

те вредности и вредносното усогласување на залихите 
на материјали, според називите на сметките од оваа 
група. 

ци од Фондот за ПИО; надоместоци од Фондот за 
здравство; надоместоци од Заводот за вработување и 
други надоместоци. 
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На сметката 402 - Придонеси од плати и персонален 

данок, се евидентира: придонесот за пензиско и инвалид-
ско осигурување, придонесот за здравствено осигурување 
(основниот придонес и придонесот за професионално за-
болување и другите придонеси спрема ФЗО), придонесот 
за вработување, придонесот за водоснабдување, само 
оние обврзници кои се должни да го пресметуваат и пла-
ќаат и придонесот за професионално заболување. 

 
Член 32 

На сметките од групата 42 - Стоки и други услуги, 

вања; услуги за испитување на квалитетот на водите и 
аерозагаденоста; судски преведувачи; адвокатски услу-
ги; судски вештачења; други правни услуги; семинари 
и конференции; студиски патувања; обука и преквали-
фикација на вработени; други образовни услуги; расхо-
ди за реформа на образованието; провизија за платен 
промет; банкарска провизија; осигурување на вработе-
ни (несреќи, живот); осигурување на недвижности и 
права; осигурување на моторни возила; други финанси-
ски услуги; осигурување на воздухоплови; преведува-
чи; независни консултанти и експерти; изработка на се евидентираат: патните и дневните расходи, комунал-

ните услуги, расходите за затоплување и расходите за 
комуникации и транспорт, материјални расходи, расхо-
ди за тековно одржување, договорни услуги, други 
оперативни расходи и резерви. 
На сметката 420 - Патни и дневни расходи се евиден-

тираат: хранарината (дневници), патните расходи, сместу-
вањето и споредните расходи во земјата и странство. 
На сметката 421 - Комунални услуги, се евиденти-

раат расходите за: струја; вода и канализација; пошта, 
телефон, телекс и курирски услуги; ѓубретарина; др-
жавни врски; комунален придонес (градска рента) и 
други комунални услуги. 
На сметката 422 - Расходи за затоплување, се еви-

дентираат расходите за: дрва; течни горива; јаглен; 
централно греење; и други расходи за затоплување. 
На сметката 423 - Комуникација и транспорт, се 

евидентираат расходите за: пошта; телефон и телефакс; 
државни врски; курирски услуги; горива и масла; гуми; 
резервни делови; регистрација на моторни возила; за-
купнина на моторни возила; расходи за транспорт на 
стоки и други расходи за транспорт. 
На сметката 424 - Материјали, се евидентираат: кан-

целариски материјали; списанија, весници и други изда-
нија; ленти, касети и друго за АОП; други администра-
тивни материјали; копирање, печатење и издавање; уни-
форми; работна облека; обувки; постелнина; прехранбе-
ни продукти; пијалаци; други прехранбени продукти; 
материјали за градобијна заштита; материјали за радио-
сондажни мерења; материјали за противпожарна зашти-
та; материјали за одбрана; материјали за воена академи-
ја; материјали за полиција; други материјали за посебни 
намени; лекови; вакцини; стоматолошки материјали; ор-
топедски направи и помагала; санитетски материјал; 
други медицински материјали; книги и учебници, на-
ставно-образовни помагала; други образовни материја-
ли; средства за одржување на хигиена; ситен инвентар, 
алат и други материјали за поправка; други материјали. 
На сметката 425 - Тековно одржување, се искажува-

ат расходите за: поправка и сервисирање на леки коли; 
поправка и сервисирање на товарни возила; поправка и 
сервисирање на авиони и хеликоптери; поправка и сер-
висирање на пловни објекти; поправка и сервисирање 
на специјални возила; поправка на други возила; услу-
ги за чистење; услуги за одржување на зелени површи-
ни; услуги за обезбедување на објекти; поправка на ме-
бел; сервисирање на опрема; одржување на градежни 
објекти; дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
други услуги за одржување; одржување на софтверска 
и хардверска опрема; автопати и патишта; мостови; ае-
родроми; друга инфраструктура и други услуги за по-
правка и одржување. 
На сметката 426 - Договорни услуги, се евидентира-

ат: примарна здравствена заштита; специјалистичко-
консултативна заштита; болнички услуги; ортопедски 
справи и помагала; здравствени услуги во странство; 
други здравствени услуги; канцелариски простор; ма-
гацински простор, друг тип на простор; канцелариска 
опрема; земјоделска опрема; друга опрема; подобрува-
ње на земјоделските услуги; ветеринарни услуги; на-
гради за уништување на штетен дивеч; расходи за фи-
топатолошка анализа; други земјоделски договорни ус-

просторни и урбанистички планови; статистички 
истражувања; истражувања на архивска граѓа; други 
стручни услуги; научно-истражувачки проекти; други 
договорни услуги; членарини во меѓународни органи-
зации и членарини во домашни организации. 
На сметката 427 - Други оперативни расходи, се 

евидентираат: државни награди; одликувања; расходи 
за попис; расходи за изборни активности; плаќање по 
судски решенија; промотивно - информативни актив-
ности во странство; репрезентација; расходи за рушење 
на објекти; пренесени обврски од претходни години; 
оперативни расходи на судовите; расходи за меѓуна-
родни спортски натпревари; други оперативни расхо-
ди; надоместоци на граѓаните во извршување на права-
та и должностите во одбраната; надоместок за користе-
ње на средства и добиток за потребите на одбраната и 
останати оперативни расходи кои не можат да се иска-
жат на останатите  конта од групата 42. 
На сметката 428 - Резерви, се евидентираат: посто-

јана резерва (непредвидливи расходи); тековна резерва 
(разновидни расходи).   

Член 33 
На сметките од групата 44 - Тековни трансфери и 

субвенции, се евидентираат: трансфери до други нивоа 
на власт, трансфери до непрофитни организации, 
трансфери до домаќинства и физички лица и трансфе-
ри во странство. 
На сметката 441 - Трансфери до други нивоа на 

власт, се евидентираат: трансфери до единиците на ло-
кална самоуправа; трансфери до месни заедници; 
трансфери по основ на структурни реформи; трансфери 
по основ на Законот за 25-те загубари; трансфери по 
основ на реформа на јавната администрација; други 
трансфери до Заводот за вработување; систематски 
прегледи на деца, ученици и студенти; организирање и 
унапредување на крводарителството; превентивна 
здравствена заштита; задолжителна имунизација на на-
селението; испитување и сузбивање на бруцелозата кај 
луѓето; превентивни мерки за спречување на туберку-
лозата кај луѓето; заштита на населението од сида; 
здравствена заштита на мајки и деца; здравствена за-
штита на лица со душевни растројства и болести на за-
висности; трансфери за лекување на болни кои не се 
осигурени по ниту еден основ (член 17); здравствена 
заштита на странци; трансфери на болни кои се трети-
раат со дијализа за набавка на лекови за транспланта-
ција, за набавка на цитостатици, инсулин и хормони за 
раст; други трансфери до Фондот за здравство; транс-
фери до Фондот за ПИОМ утврдени со закон; трансфе-
ри за заостанати пензии (8%); трансфери за невработе-
ни евидентирани во Заводот за вработување; трансфе-
ри до ПИОМ по основ на структурни реформи; транс-
фери до ПИОМ по основ на Законот за 25-те загубари; 
трансфери до ПИОМ по основ на реформи на јавната 
администрација; други трансфери до ПИОМ; ученички 
стандард; и студентски стандард. 
На сметката 442 - Трансфери до непрофитни органи-

зации, се евидентираат: трансфери до хуманитарни орга-
низации; трансфери до организации за сместување на 
стари лица и хендикепирани деца; трансфери до здруже-
нија на граѓани; трансфери до спортски клубови; транс-
фери до политички партии; трансфери до МОК; транс-

луги; услуги за заштита на водите, реките и езерата; 
студии и проекти за заштита на животната средина; ус-
луги за метеоролошки и хидрометеоролошки набљуду-

фери за технолошки развој; трансфери за техничка кул-
тура; трансфери до Комисијата за односи со верските за-
едници; и други непрофитни организации. 
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На сметката 443 - Трансфери до домаќинства и фи-

зички лица, се евидентираат: плаќање до пензионери 
од ПИОМ; плаќање до инвалидите од ПИОМ; други 
исплати од ПИОМ; надомест за боледување; надомест 
за патни трошоци; надомест за породилно отсуство; 
други надоместоци за здравство; надомест за неврабо-
тените; надомест по основ на структурни реформи; на-
домест по основ на Законот за 25-те загубари; надомест 
по основ на реформа за јавната администрација; надо-
мест за преквалификација; надомест за вработување на 
хендикепирани лица; други исплати од Заводот за вра-

Член 35  
КАТЕГОРИЈА II: КАПИТАЛНИ РАСХОДИ  
На сметките од групата 46 - Купување на капитални 

средства, се евидентираат расходите за: купување на 
земјишта и нематеријални средства; купување на гра-
дежни објекти; мебел и канцелариска опрема; купува-
ње на моторни возила; физибилити студии, припрема 
на проекти и дизајн; постројки, опрема и машинерија; 
изградба, реновирање и унапредување; и основно и 
специјално одржување (инвестиционо одржување). 

ботување; придонес за ПИО за невработените; придо-
нес за ПИО по основ на структурни реформи; придонес 
за ПИО по основ на Законот за 25-те загубари; придо-
нес за ПИО по основ на реформа на јавната админи-
страција; придонес за здравство за невработените; при-
донес за здравство по основ на структурни реформи; 
придонес за здравство по основ на Законот за 25-те за-
губари; придонес за здравство по основ на реформа на 
јавната администрација; детски додаток; субвенции за 
стари лица; субвенции за хендикепирани деца; плаќања 
за социјално загрозени семејства; надоместоци за вое-
ните инвалиди и лицата прогонувани и затворани за 
идеите и самобитноста на Македонија; надоместоци за 
семејства чиј хранител е на отслужување на воениот 
рок; трансфери за неоправдано осудени лица; надомест 
за цивилни инвалиди од војната; повратници од источ-
но-европските земји; надоместоци за посмртнини; по-
мош за бегалци; помош за бегалци од други држави; 
други социјални трансфери; трансфери до студенти; 
трансфери за студентски стандард; трансфери до уче-
ници; трансфери за ученички стандард; трансфери за 
поддршка на млади таленти; други трансфери за учени-
ци и студенти; издавачка дејност; библиотекарска деј-
ност; филмска дејност; сценско-уметничка дејност; за-
штита на споменици на културата; ликовна и музејска 
дејност; културно-уметнички манифестации; други 
трансфери од областа на културата; трансфери до орга-
низациите за цивилна заштита; трансфери за национал-
ни резервати; трансфери до берзата за земјоделски про-
изводи; трансфери до научно-истражувачките институ-
ции; мерки за намалување на сиромаштијата; надомест 
за осудени лица; други неспомнати трансфери; програ-
ма за здравствена заштита на растенијата; програма за 
здравствена заштита на животните; јавни комунални 
претпријатија; технолошки вишок и преквалификација; 
издавачи на весници и списанија; трансфери до јавни 
гласила на локално ниво; трансфери до Македонската 
информативна агенција; трансфери за одделни радиое-
мисии во странство; структурни промени; поттикнува-
ње на нови вработувања; поддршка на мали и средни 
претпријатија; санација на банки; девизни штедни вло-
гови; трансфери за туристичка пропаганда; субвенции 
за други цели; други трансфери по основ на субвенции; 
и недефинирани мерки. 
На сметката 444 - Трансфери во странство, се еви-

дентираат: трансферите кои се даваат во странство.    
 

Член 34 
На сметките од групата 45 - Каматни плаќања, се 

евидентираат каматите по домашни кредити и камати-
те по странски кредити. 
На сметката 451 - Камати по домашен долг, се еви-

дентираат: камати по краткорочни позајмици; каматни 
плаќања по домашни обврзници и кредити; камати по 
домашни обврзници; камати по домашни кредити; ка-
мати по задоцнето рефундирање на данок на додадена 
вредност. 
На сметката 452 - Камати по надворешен долг, се 

евидентираат: каматни плаќања кон меѓународен моне-
тарен фонд; каматни плаќања кон Светска банка; ка-
матни плаќања кон Европска унија; каматни плаќања 
кон други мултилатерални кредитори; каматни плаќа-

На сметката 461 - Купување на земјиште и немате-
ријални средства, се евидентираат: купување на земји-
ште; надомест за одземен имот; патенти, лиценци, пра-
ва на експлоатација и авторски права. 
На сметката 462 - Купување на градежни објекти, 

се евидентираат: купување на станбени објекти; купу-
вање на деловни објекти; купување на магацински про-
стор; купување на објекти во образованието; купување 
на објекти во здравството; купување на други градеж-
ни објекти. 
На сметката 463 - Купување на мебел и канцелариска 

опрема, се евидентира: купување на канцелариски мебел; 
купување на училишен мебел; купување на мебел за 
здравството; купување на друг мебел; купување на канце-
лариска опрема; купување на информатичка опрема; ку-
пување на клима уреди; купување на опрема за образова-
нието; купување на медицинска опрема; купување на ла-
бораториска и научно-истражувачка опрема; купување на 
кујнска опрема; и купување на друга опрема. 
На сметката 464 - Купување на моторни возила, се 

евидентираат: купување на моторни возила; купување 
на автомобили; купување на камиони; купување на 
специјални возила; купување на пловни објекти; купу-
вање на други моторни возила. 
На сметката 465 - Физибилити студии, подготовка 

на проекти и дизајн, се евидентираат: физибилити сту-
дии; изработка на проекти; и дизајн. 
На сметката 466 - Машинска опрема, се евиденти-

ра: опрема за парно греење; опрема за климатизација; 
опрема за електрификација на села; опрема за подзе-
мен катастар; геодетска опрема; земјоделска механиза-
ција; градежна механизација и друга машинска опрема. 
На сметката 467 - Изградба, реновирање и унапре-

дување, се евидентира: изградба на станбени објекти; 
изградба на деловни објекти; изградба на магацински 
објекти; изградба на здравствени објекти; изградба на 
образовни објекти; изградба на објекти за детска за-
штита; изградба на патишта; изградба на мостови; из-
градба на објекти во правосудството; изградба на спо-
меници; изградба на други објекти; објекти во недовол-
но развиени единици на локална самоуправа; пошуму-
вање; изградба на пречистителни станици и колектори; 
изградба на депонии за отпад; и  друго унапредување. 
На сметката 468 - Основно и специјално одржува-

ње, се евидентира: реконструкција на градежни обје-
кти; реконструкција на опрема; реконструкција на па-
тишта и патни објекти; реконструкција на улици; други 
реконструкции и реновирања; и други плаќања за ос-
новно и специјално одржување. 
На сметката 469 - Купување на стоковни резерви, се 

евидентираат: купување на прехранбени производи; 
купување на индустриски производи; купување на ле-
кови и санитетски материјали и други стокови резерви.  

Член 36 
На сметките од групата 47 - Капитални трансфери, 

се евидентираат: капитални трансфери до владини ин-
ституции, капитални трансфери до други нивоа на 
власт, капитални трансфери на поединци и непрофитни 
организации и капитални трансфери во странство. 
На сметката 471 - Капитални трансфери до владини 

ња кон Париски клуб на кредитори; каматни плаќања 
кон Лондонски клуб на кредитори; каматни плаќања 
кон други билатерални кредитори. 

институции, се евидентираат: геолошки истражувања; 
ревитализација на села; трансфери до Фондот за пати-
шта; трансфери за инвестиции во земјоделието; транс-
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фери до образовни институции; трансфери до здрав-
ствени институции; трансфери за поттикнување на ин-
вестиции; други капитални трансфери до владини ин-
ституции; и програма за заштита на Дојранското Езеро. 
На сметката 472 - Капитални трансфери до други 

нивоа на власт, се евидентираат: трансфери до недо-
волно развиените ЕЛС за поттикнување на развојот на 
неразвиени подрачја; трансфери до ЕЛС за водоснаб-
дување; трансфери до ЕЛС за заштита на животната 
средина; и други трансфери до ЕЛС. 
На сметката 473 - Капитални трансфери на поединци 

На сметката 600 - Производство, се евидентира про-
изводство во тек и полупроизводи и делови, недоврше-
ни производи и услуги во производство во тек. 
На сметката 606 - Производство во обработка, дора-

ботка и манипулација, се евидентира производството, 
полупроизводите и деловите на кои им се врши обра-
ботка, доработка и манипулација со цел да се добие 
нов финален производ. 
На сметката 607 - Вредносно усогласување на произ-

водството, се водат законските и други усогласувања на 
застарените производи, полупроизводи и делови и дру-

и непрофитни организации, се евидентираат: капитални-
те трансфери на поединци и непрофитни организации. 
На сметката 474 - Капитални трансфери во странс-

тво, се евидентираат: капитални трансфери во странство. 
 

Член 37 
 

КАТЕГОРИЈА III: ДАВАЊЕ ЗАЕМИ, УЧЕСТВО 
ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ  

И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦАТА  
На сметките од групата 48 - Заеми и учество во ка-

питал, се евидентираат: заеми до други нивоа на др-
жавна власт; заеми и учество во капиталот на нефинан-
сиски јавни претпријатија; заеми до финансиски инсти-
туции; и странски заеми и учество во капитал. 
На сметката 481 - Домашни заеми и учество во ка-

питал, се евидентираат: заеми на владини институции 
на единиците на локалната самоуправа; заеми на јавни 
државни претпријатија; учество во македонски желез-
ници; учество во јавни комунални претпријатија; учес-
тво во претпријатието за гасификација; учество во сте-
чајни претпријатија; учество во претпријатија загуба-
ри; други заеми и учество во капитал; депозит на буџе-
тот во НБРМ, депозити во странски банки, наплатени 
гаранции; и позајмици од буџетот. 
На сметката 482 - Странски заеми и учество во ка-

питал, се евидентира: давање на заеми во странство и 
учество во капиталот во странски банки.  

Член 38 
На сметките од групата 49 - Отплата на главница, 

се водат: отплатата на главницата по домашен долг и 
по надворешен долг и распоред на расходите. 
На сметката 491 - Отплата на главница по домашен 

долг, се води: отплата на главница по обврзници; отп-
лата на главница по долгорочни кредити; краткорочни 
хартии од вредност; отплата на главница по краткороч-
ни кредити. 
На сметката 492 - Отплата на главница по надворе-

шен долг, се води: обврзници емитувани на меѓунаро-
ден пазар; отплата на главница по долгорочни кредити 
од ММФ; отплата на главница по долгорочни кредити 
од светска банка, отплата на главница по долгорочни 
кредити од Европска унија; отплата на главница по 
надворешен краткорочен долг. 
На сметката 495 - Распоред на расходите, се еви-

дентираат расходите кои се пренесуваат во задолжение 
на оваа сметка, а во одобрение на сметките од групите 
40 до 49, а потоа салдото се пренесува во задолжение 
на сметката 790.  

Член 39  
КЛАСА 5: СЛОБОДНА  

Употребата на класата 5 е слободна во поглед на 
содржината и во поглед на расчленувањето на група 
сметки и на синтетички и аналитички сметки. 

 
Член 40  
КЛАСА 6:  

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ  
На сметките од групата 60 - Производство, се еви-

гите исправки на вредноста на некурентните залихи. 
На сметката 609 - Отстапување од цената на произ-

водство, се води разликата во цената на производство-
то, полупроизводите и деловите како и услугите.  

Член 41 
На сметките од групата 63 - Готови производи, се 

евидентираат вредноста на производите според називи-
те на сметките од оваа група. 
На сметката 633 - Вкалкулиран данок на додадена 

вредност, се евидентира: данокот на додадена вредност 
во вредноста на залихите на производите во продавни-
ците, ако продажните цени се формираат со данок на 
додадена вредност. На товар на оваа сметка, а во ко-
рист на сметката 250 - Обврски за данок на додадена 
вредност, се книжи данокот на додадена вредност кој е 
содржан во цената на продадените производи од про-
давницата.  

Член 42 
На сметките од групата 65 - Пресметка на набавка-

та на стоки, се евидентира вредноста на набавените 
стоки по елементите на набавната вредност. 
На сметката 650 - Вредност на стоките по пресме-

тка на добавувачите, се евидентира според набавната 
(фактурна) вредност од добавувачите. 
На сметката 651 - Зависни расходи за набавката на 

стоки, се евидентираат зависните расходи кои посебно 
се пресметуваат од фактурната вредност на стоките за-
ради формирање на цената на стоките. 
На сметката 652 - Царини и други увозни давачки 

за стоките, се евидентираат сите царински и други 
увозни давачки кои се однесуваат на увезените стоки 
од странство. 
На сметката 653 - Данок на додадена вредност, се 

евидентираат износите на данокот на додадена вредност 
на производи и услуги и другите давачки кои се пресме-
туваат во вредноста на залихите на стоки во продавница, 
ако продажните цени се формираат со данок на додадена 
вредност. На товар на оваа сметка, а во корист на сме-
тката 250 - Обврски за данок на додадена вредност, се 
книжи данокот на додадена вредност кој е содржан во 
цената на продадените производи од продавницата, како 
и пренесениот пресметан данок на додадена вредност од 
претходниот учесник во прометот. 
 

Член 43 
На сметките од групата 66 - Стока, се евидентира 

трговската и друга стока на залиха, во магацин, про-
давница, вкалкулираниот данок и другите давачки на 
стоката во продавница, стоките во обработка, дорабо-
тка и манипулација, исправка на вредноста на стоките 
и разликата во цената на стоките. 

 
Член 44  

КЛАСА 7: ПРИХОДИ  
На сметките од групата 72 - Неданочни приходи се 

искажуваат: претприемачките приходи и приходи од 
имот, такси и надоместоци, административни такси и 
надоместоци, други владини услуги и други неданочни 
приходи. 
На сметката 723 - Административни такси и надо-

дентира вредноста на производството, недовршеното 
производство, полупроизводите и деловите, како и не-
завршените услуги во цената на чинењето. 

местоци, се евидентираат: наплатените приходи од та-
кси во образованието, како што се: такси за диплома и 
сертификат; такси за запишување; такси за испити; та-
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кси лабораториски; други образовни такси. Потоа, при-
ходи од помошни активности во образованието. Име-
но, целодневна и претшколска грижа; средства за ек-
скурзии; школарини за недипломски курсеви и семина-
ри; станарини во ученички и студентски домови; такси 
за учество во студентски клубови; надоместоци за 
оброци во ученички и студентски домови, училишта, 
градинки и други институции; други помошни актив-
ности во образованието. Од продажба на производи, 
како што се: регистарски таблици за превозни средс-
тва; книги и други материјали за образование; хемиски 

јавни телекомуникациски услуги пренос на податоци; 
Надзор над радиокомуникациски системи; надзор над 
кабелски мрежи за дистрибуција на радио и ТВ програ-
ми; технички преглед над кабелски мрежи за дистрибу-
ција на радио и ТВ програма; други владини услуги.  
На сметката 725 - Други неданочни приходи, се еви-

дентираат: наплатени други неданочни приходи, како 
што се: донации од приватни компании; донации од фи-
зички лица; придонес на средства за солидарност од до-
бивка од правни лица; придонес од плати за средства на 
солидарност од правни лица; придонес на средства за 

материјали; лабораториски материјали; медицински 
материјали; лекови и вакцини; канцелариски материја-
ли; продажба на печати и административни марки; 
приходи од продажба на производи и стоки; приходи 
од продажба на други производи. Приходи од услуги за 
цивилна воздушна пловидба, и тоа: приходи остварени 
од надоместок за слетување -лендинг; приходи од тер-
минални услуги - АТЦ; приходи од дадени услуги за 
прелет; приходи од преглед на пловидбеност на возду-
хоплов; приходи од полагање на испити за лиценци и 
овластување на воздухопловен персонал; приходи од 
осветлување на полетнослетната патека; други возду-
хопловни услуги. Приходи од влезници и членарини, 
како што се: членарини во институции од областа на 
културата; приходи од билети за културни манифеста-
ции; Членарини во спортски клубови и спортски органи-
зации; приходи од билети за спортски приредби; други 
такси за приеми и членарини. Угостителски услуги: ка-
фитерии и ресторани; репрезентативни услуги; други 
прехранбени услуги. Услуги за копирање и публикации, 
односно: публикување; печатење; други такси за копи-
рање и публикување. Услуги од сместување, и тоа: хо-
телски соби; издавање на станови и станбени објекти; 
издавање на рекреативни објекти; други услуги од сме-
стување. Здравствени услуги, како што се: приходи од 
амбулантски здравствени услуги; приходи од болнички 
услуги; приходи од сертификат од лекови; приходи од 
сертификат на отрови; приходи од доделување звање 
примариус; приходи остварени од комисија за утврдува-
ње на услови по однос на простор, опрема и кадар за ос-
новање на здравствени организации за самостојно врше-
ње на здравствена дејност со личен труд; приходи оства-
рени од посебна комисија за утврдување на здравствена 
способност на кандидатите за возачи; приходи остваре-
ни од инспекторски надзор во постапки поведени по ба-
рање на странката; други приходи од здравствени услу-
ги. И приходи од закупнини, и тоа: закупнина од обје-
кти; закупнина од машини; закупнина од опрема. 
На сметката 724 - Други Владини услуги, се еви-

дентираат: наплатени приходи од други владини услу-
ги како што се: приходи од земјоделски услуги; надо-
мест за изработка на просторни и урбанистички плано-
ви; приходи од архивски услуги; приходи од услуги на 
Заводот за стандардизација; приходи од услуги од ме-
теорологијата; приходи од катастарски услуги; прихо-
ди од геодетски услуги; приходи од противпожарни ус-
луги; приходи од возачки дозволи; приходи од владини 
инспекции; приходи од хидролошки мерки; приходи од 
пасошки услуги; приходи од регистрација на даночен 
обврзник; приходи од услуги за сместување; приходи 
од тендери (јавни нарачки); приходи од меѓународна 
заштита на жигови; приходи од здравствена заштита на 
животни; приходи од задолжителна контрола на расте-
нија; приходи од прогноза на време; приходи од превоз 
со авион и моторни возила; приходи од странски цен-
тар за генетски истражувања; надомест на расходи за 
судска и прекршочна постапка; приходи од игри на 
среќа од неподигнати стокови и парични добивки; при-
ходи од регистрација на возила за СПИ; посебни давач-
ки за игри на среќа и забавни игри од 15%; приходи од 
услуги за следење на состојбите на загаденоста на жи-
вотната средина; надомест за технички преглед на ра-
дио станици; надомест за користење на радиофреквен-

солидарност од лица кои вршат самостојна дејност; дру-
ги средства за солидарност; приходи на месните заедни-
ци, местен самопридонес и други приходи на месните 
заедници; приходи по основ на отпис на обврски; прихо-
ди по основ на вишоци; приходи од наплатени пенали, 
награди и слично; приходи од наплатени отпишани по-
барувања; приходи од осигурување на имот; приходи од 
одземени средства по посебни прописи; одземени при-
ходи остварени по основ на разлика во цената по реше-
нија од надлежните органи; придонес од доход за водо-
стопанство; приходи за водостопанство од физички ли-
ца; други приходи за водостопанство; други приходи на 
Фондот за патишта; надомест од сопственици на мотор-
ни и запрежни возила; приходи на органите на управата; 
камата за ненавремено платени обврски спрема држава-
та за кои не се предвидени посебни уплатни сметки; 
останати неданочни приходи (понатамошна аналитика 
по своја потреба), и други неданочни приходи кои не 
можат да се искажат на сметките од групата 72. 

 
Член 45 

На сметките од групата 73 - Капитални приходи, се 
евидентираат: наплатените приходи од продажба на ка-
питални средства, продажба на стоки, продажба на 
земјиште и нематеријални вложувања, како и капитал-
ни трансфери од невладини извори. 
На сметката 731 - Продажба на капитални средства, 

се искажуваат наплатените приходи од: приходи од 
продажба на станбени објекти; приходи од продажба 
на деловни објекти; приходи од продажба на транс-
портна опрема; приходи од продажба на машинска 
опрема; продажба на мебел и друга опрема. 
На сметката 732 - Продажба на стоки, се евиденти-

раат: наплатените приходи од продажба на стоки, како 
што се: продажба на стоки од стокови резерви. 
На сметката 733 - Продажба на земјиште и нематери-

јални вложувања, се евидентираат наплатените: приходи 
од промет на недвижности на Републиката и надоместок 
за стекнување на права за користење на градежно земји-
ште; приходи од продажба на правата на минерали; при-
ходи од продажба на авторски права, патенти и заштит-
ни трговски знаци; приходи од концесии. 
На сметката 734 - Капитални трансфери од невла-

дини извори, се евидентираат: наплатените приходи од 
резиденти во земјава и странство. 

 
Член 46 

На сметките од групата 74 - Трансфери и донации, 
се евидентираат: наплатените приходи на име трансфе-
ри од други нивоа на власт. 
На сметката 741 - Трансфери од други нивоа на 

власт, се евидентираат: тековни трансфери од други 
нивоа на власт; трансфери од Буџетот на РМ; приходи 
од буџетите на фондовите; пренесен вишок на приходи 
од претходната година. Потоа, останати капитални 
трансфери од други нивоа на власт. 
Во рамките на оваа сметка можат да се искажат и 

останатите видови на приходи кои не можат да се иска-
жат на сметките од класата 7, а се предвидени со Пра-
вилникот за класификацијата на приходите.  

Член 47 
На сметките од групата 75 - Домашно задолжување, 

се евидентираат наплатените приходи од: краткорочни 
ции; годишен надомест за користење на доделени бро-
еви, серии на броеви, имиња и адреси за телекомуника-
циски мрежи; надомест од концесија на даватели на 

позајмици во земјата; благајнички записи; долгорочни 
обврзници; друго домашно задолжување, согласно 
Правилникот за класификација на приходите. 
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Член 48 
На сметките од групата 76 - Задолжување во 

странство, се евидентираат наплатените приходи од: 
меѓународни развојни агенции; странски влади; други 
задолжувања во странство, согласно Правилникот за 
класификација на приходите. 

 
Член 49 

На сметките од групата 77 - Продажба на хартии од 
вредност се искажуваат наплатените приходи од про-
дажба на хартии од вредност од јавни претпријатија и 

Член 54 
На сметките од групата 82 - Нето вишок на прихо-

дите -Добивка по оданочувањето, се опфаќа нето ви-
шокот на приходите и распоред на истиот. 
На сметката 821 - Нето вишок на приходи - добивка 

по оданочувањето, се евидентира нето вишокот на при-
ходите, со задолжување на сметката 829 на крајот на 
пресметковниот период, односно на крајот на годината. 

 
Член 55 

На сметките од групата 83 - Распоредување на нето 
од заеднички инвестиции и приватни претпријатија. 

 
Член 50 

На сметките од групата 78 - Приходи од отплата на 
заеми, се евидентираат наплатените приходи од дадени 
заеми на домашни правни лица, согласно Правилникот 
за класификација на приходите. 

 
Член 51 

На сметките од групата 79 - Разлика на приходите и 
расходите се опфаќа разликата помеѓу приходите и 
расходите во пресметковниот период. 
На сметката 791 - Разлика на приходите и расходи-

те, се евидентира разликата помеѓу приходите и расхо-
дите на крајот на пресметковниот период, односно на 
крајот на годината, со задолжување за разликата поме-
ѓу приходите и расходите во корист на сметката 800 - 
Вишок на приходите, односно со одобрување на разли-
ката помеѓу расходите и приходите врз товар на сме-
тката 890 - Загуба од деловната година. 
На крајот на годината состојбата искажана на сме-

тките од групите 70 и 78 се пренесуваат во одобрение 
на сметката 791.  

Член 52  
КЛАСА 8:  

РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО  
На сметките од групата 80 - Остварен вишок на 

приходи - Добивка пред оданочувањето, се евидентира 
вишокот на приходите и распоредот на вишокот на 
приходите. 
Сметката 800 - Остварен  вишок на приходи - Доби-

вка пред оданочувањето, се одобрува, односно се за-
должува за разликата меѓу приходите и расходите во 
пресметковниот период. 
На сметката 809 - Распоред на вишокот на приходи-

те пред оданочувањето, се задолжува оваа сметка со 
остварениот вишок на приходите пред оданочувањето, 
а се одобруваат соодветните сметки од групата 81 (811, 
812 и 813) и сметката 821 . 

 
Член 53 

На сметките од групата 81 - Даноци, придонеси и 
други давачки од вишокот на приходите - добивка пред 
оданочувањето, се опфаќа данокот и придонесите од 
вишокот на приходите -добивката како и другите да-
вачки од вишокот на приходите - добивката. 
На сметката 811 - Данок од вишокот на приходите -

добивка, се евидентира добивката во текот на пресме-
тковниот период, согласно одредбите на Законот за да-
нок од добивка. 
На сметката 812 - Придонеси од вишокот на прихо-

дите -добивката, се евидентираат и утврдуваат придо-
несите на крајот на пресметковниот период во соглас-
ност со законските прописи. 
На сметката 813 - Други давачки од вишокот на 

приходите - добивката, се евидентираат другите давач-
ки од вишокот на приходите согласно на позитивните 
законски прописи. 
Доколку износот на вишокот на приходите, доби-

вката не е доволен да се прикријат даноците и придо-

вишокот на приходите - добивката, се книжат распоре-
дените износи за намените според називите на сметки-
та од оваа група на сметки, на товар на сметката 829 - 
Распоред на нето вишокот на приходите - добивката по 
оданочувањето. 
Потоа, распоредениот дел од вишокот на приходите 

-добивката од оваа група на сметки (83) се пренесува 
на соодветните сметки во класата 2 и со задолжување 
на сметките од оваа група и тоа: 
На товар на сметката 831 - Дел од вишокот на при-

ходите - добивката за покривање на загубата од прет-
ходни години, се книжи распоредениот дел од добивка-
та за покривање на загуби од минати години, а во одо-
брение на сметката 090. 
На товар на сметката 832 - Дел од вишокот на при-

ходите - добивката за повраќај во буџетот односно 
фондот, се книжи распоредениот дел од вишокот на 
приходите - добивката за повраќај во буџетот односно 
фондот, а во одобрение на сметката 266. 
На товар на сметката 833 - Дел од вишокот на при-

ходите - добивката за пренос во наредната година, се 
книжи распоредениот дел од вишокот на приходите - 
добивката за пренос во наредната година во одобрение 
на сметката 296. 

 
Член 56 

На сметките од групата 89 - Непокриени расходи, 
се евидентираат книжењата според називите на сме-
тките од оваа група. 
На сметката 890 - Непокриени расходи, се пренесу-

ва износот од вишокот на расходите кои не можат да се 
покријат од приходите во полза на сметката 790. 
На сметката 899 - Покриени расходи, се евидентира 

покривањето на расходите на крајот на годината, со 
одобрување за износот на непокриените расходи врз 
товар на сметките 950 - Резервен фонд, или 092. 

 
Член 57  
КЛАСА 9:  

ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА И ВОНБИЛАНСНА 
ЕВИДЕНЦИЈА 

 
На сметките од групата 90 - Извори на капитални 

средства, се искажува Деловниот - јавен капитал и 
останат капитал на залихите на материјали, резервни 
делови, ситен инвентар и хартии од вредност. 
На сметката 900 - Државен - јавен капитал, се еви-

дентираат изворите на средствата во капиталниот фонд. 
На сметката 901 - Останат капитал (залихите на ма-

теријал, резервни делови, ситен инвентар и хартии од 
вредност), се водат залихите на материјалите, резерв-
ните делови, ситниот инвентар и хартии од вредност. 
Состојбата на оваа сметка на крајот на пресметков-

ниот период, односно на крајот на годината треба да се 
слага со соодветната состојба на класа 3. 

 
Член 58 

На групата 91 и сметката 910 - Ревалоризациона ре-
зерва се искажува ефектот од ревалоризациона резерва 
по извршената ревалоризација на средствата по годиш-

несите и другите давачки од добивката, недоволниот 
износ се книжи на товар на сметката 890 - Непокриени 
расходи од деловната година. 

ната сметка или по други основи. Салдото на крајот на 
годината од оваа сметка се пренесува во корист на сме-
тката 900. 
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Член 59 
На сметките од групата 92 - Долгорочни обврски, 

се евидентираат долгорочните обврски по долгорочни 
кредити, вложувањата од странски лица, кредити од 
банки во земјата и странство, обврски за примени де-
позити и кауции и други долгорочни обврски. И сите 
долгорочни обврски ќе се книжат во полза или на то-
вар на соодветните сметки од оваа група до колку нив-
ниот рок за повраќај е над една година.   

Член 60 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2003 година. 

 
Број 12-17893/1                 Министер за финансии, 

26 ноември  2003 година     м-р Никола Поповски, с.р. 
   Скопје       
 

СМЕТКОВЕН ПЛАН ЗА БУЏЕТИТЕ 
 

На сметките од групата 98 - Извори на други средс-
тва, се евидентираат изворите на средствата на соли-
дарност и извори на средствата за други намени во сог-
ласност со прописите.  

Член 61 
На сметките од групата 99 - Вонбилансна евиден-

ција, се искажуваат активните и пасивни сметки на 
вонбилансната евиденција и тоа: 990-994 - Активни 
сметки на вонбилансната евиденција, и 995 до 999 - 
Пасивни сметки за вонбилансната евиденција. 
Расчленувањето и употребата на сметките од оваа 

група на сметки е слободно, според потребите на ко-
рисниците на средствата од буџетот и фондовите. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 62 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за содржината на од-
делните сметки во Сметковниот план за корисниците 
на средствата од буџетите и фондовите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 23/94, 23/96 и 27/98). 

 
Член 63 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на неговото објавување во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
2003 година.  
        Бр. 12-17895/1       Министер за финансии, 
26 ноември 2003 година   м-р Никола Поповски, с.р. 

       Скопје 
___________ 

1752. 
Врз основа на член 14 став 6 од Законот за сметко-

водството за буџетите и буџетските корисници ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 61/02 и 98/02), министерот за 
финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТИТЕ 
И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува Сметковниот план 
за буџетите и Сметковниот план за буџетските корис-
ници, кои сметководството го водат согласно Законот 
за сметководство за буџетите и буџетските корисници. 
Сметковните планови од став 1 на овој член се со-

ставен дел на овој правилник. 
 

Член 2 
Состојбата и движењата на средствата, обврските, 

изворите на средствата, приходите и другите приливи, 
расходите и другите одливи, и утврдувањето и распо-
редувањето на резултатот од работењето, се евиденти-
раат на синтетички (трицифрени) сметки во Сметков-
ниот план. 
Пропишаните синтетички (трицифрени) сметки се 

расчленуваат на аналитички сметки согласно со класифи-
кацијата на приходите и класификацијата на расходите. 

 
Член 3 

К ЛАСА:0 
КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА СО КОИ  РАСПОЛАГА-
АТ И УПРАВУВААТ БУЏЕТИТЕ, ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ, СРЕДСТВА  НА РЕЗЕРВАТА И  СО-
ЛИДАРНОСТА  И  СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

И НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 
 
00 - КАПИТАЛНИ (МАТЕРИЈАЛНИ) СРЕДСТВА 
000 - Градежни објекти 
001- Опрема 
002 - Повеќегодишни насади 
003 - Основно стадо 
004 - Други материјални средства 
005 - Аванси за капитални средства 
006 - Вредносно усогласување на капиталните 

средства (ревалоризација) 
007 - Акумулирана амортизација (исправка на вред-

носта) на градежните објекти 
008 - Акумулирана амортизација (исправка на вред-

носта) на опремата 
009 - Акумулирана амортизација (исправка на вред-

носта) на другите средства 
 
01 - ПРИРОДНИ БОГАТСТВА  
010 - Земјишта 
011 - Шуми 
012 - Вредносно усогласување на природните бо-

гатства (ревалоризација) 
 
02 - ДРУГИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА 
020- Други капитални вложувања 
021- Вредносно усогласување на другите капитални 

вложувања (ревалоризација) 
 
03 - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА 
030- Инвестиции во тек - градежни објекти 
031- Инвестиции во тек - опрема 
032- Инвестиции во тек - друго 
035 - Вредносно усогласување на материјалните 

средства во подготовка (ревалоризација) 
 
04 - ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
040 - Долгорочни депозити 
045 - Здружени станови, станбени згради и деловен 

простор во јавното претпријатие за управување со ста-
новите и станбените згради и деловен простор 

048 - Други долгорочни пласмани 
 
05 - СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 
050 - Парични средства на постојаната резерва  
055 - Пласмани на постојаната резерва  
058 - Други побарувања од средствата на постојана-

та резерва 
 
06 - СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 
060 - Парични средства на солидарноста за отстра-

нување на последиците од елементарни непогоди 
061- Пласмани на средствата на солидарноста за от-

странување на последиците од елементарни непогоди  
065 - Други  побарувања од средствата на солидар-

носта 
 
07 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 
070 - Парични средства за други намени 

Субјектите од член 1, став 1 на овој правилник го 
усогласуваат водењето на деловните книги со одредбите 
на овој правилник, најдоцна до 31 декември 2003 година. 

075 - Пласмани на средства за други намени 
078 - Други побарувања од средствата за други на-

мени 
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09 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ 
И ДЕФИЦИТ НА БУЏЕТОТ  

090 - Долгорочни кредити и заеми за потребите на 
буџетот на државата и фондовите 

095 - Дефицит (загуба) на буџетите и фондовите  
097 - Покритие на дефицитот (загубата) на буџетите 

и фондовите  
КЛАСА:1  

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА  
10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

22 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДО-
БАВУВАЧИ 

220 - Обврски спрема добавувачи во земјата 
221 - Обврски спрема добавувачи во странство 
 
23 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РЕЗЕРВИ 
232 - Обврски за користењето на постојаната буџет-

ска резерва во текот на годината  
238 - Други обврски 
 
24 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, 

 100 - Сметка  
 101- Благајна 
 102- Отворени акредитиви 
 103- Девизна сметка 
 104- Издвоени парични средства  
 105- Депозити 
 106 - Преодна сметка 
 108 - Други парични средства  
 
11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
110 - Чекови 
111 - Меници 
112 - Други хартии од вредност 
115 - Вредносно усогласување на хартиите од вредност 
 
12 - ПОБАРУВАЊА 
120 - Побарувања од корисниците на буџетот 
121 - Побарувања од корисниците на фондовите 
122 - Побарувања од граѓани 
123 - Побарувања од странски субјекти 
128 - Други побарувања 
129 - Вредносно усогласување на побарувањата 
 
14 - ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ 

И ДРУГИ ДАВАЧКИ 
141 - Побарувања за платен данок на додадена 

вредност и акцизи 
142 - Побарувања за платени царини и царински да-

вачки 
143 - Побарувања за платени даноци и придонеси 

на исплати по договор за дело и авторско право 
144 - Побарувања за платени други даноци и при-

донеси 
149 - Вредносно усогласување на побарувањата за 

даноци, придонеси и други давачки 
 
15 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИ-

РАЊЕ И ПОЗАЈМУВАЊЕ 
150 - Краткорочни пласмани 
158 - Краткорочни кредити и позајмици 
159 - Вредносно усогласување на краткорочните 

пласмани, кредитирање и позајмување 
 
16 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-

СИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ 
160 - Меѓусебни побарувања во односите со буџе-

тот и корисниците 
161 - Меѓусебни побарувања во односите со фон-

довите и корисниците 
165 - Други меѓусебни побарувања во односите со 

буџетот и фондовите  
169 - Вредносно усогласување на финансиските и 

пресметковните односи 
 
19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 
196 - Пренесен дел од вишокот на приходите од 

претходната година  
198 - Други активни временски разграничувања 
 

КЛАСА: 2 
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

 
21 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ 

НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 
241 - Обврски за данок на додадена вредност и ак-

цизи 
242 - Обврски за царини и царински давачки 
243 - Обврски за даноци и придонеси по договор за 

дело и авторско право 
244 - Обврски за други даноци и придонеси 
 
25 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБ-

ЈЕКТИ 
250 - Краткорочни обврски спрема домашни правни 

субјекти  
251 - Краткорочни обврски спрема странски правни 

субјекти  
255 - Други краткорочни обврски  
 
26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-

СИ ВО РАМКИТЕ НА   БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 
260 - Обврски во меѓусебните односи спрема бу-

џетот и корисниците 
261 - Обврски во меѓусебните односи спрема фон-

довите и корисниците 
265 - Други обврски во меѓусебните односи спрема 

буџетот и фондовите 
 
28 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И 

ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ 
280 - Обврски за плати и надомести на плати 
281 - Обврски за нето плати 
283 - Обврски за непосредна заедничка потрошу-

вачка 
284 - Даноци од плати и надомести 
285 - Придонеси од плати и надомести на плати 
286 - Други придонеси и даноци од платите  
 
29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-

ВАЊА 
296 - Дел од вишокот на приходите пренесени во 

наредната година 
298 - Други пасивни временски разграничувања 
 

КЛАСА: 3  
ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ,  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

И СИТЕН ИНВЕНТАР 
 
31 - МАТЕРИЈАЛИ 
310- Материјали на залиха 
311 - Резервни делови на залиха 
317 - Вредносно усогласување на залихите на мате-

ријалите и деловите  
 319 - Отстапување од цената на материјалите 
 
36 - СИТЕН ИНВЕНТАР 
360 - Ситен инвентар на залиха 
362 - Ситен инвентар во употреба 
365 - Вредносно усогласување на залихите на сит-

ниот инвентар 
 

КЛАСА: 4  
РАСХОДИ 

КАТЕГОРИЈА I:  ТЕКОВНИ РАСХОДИ  
210 - Обврски за издадени чекови 
211 - Обврски за издадени меници 
212 - Обврски за издадени други хартии од вредност 

40 - ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТИ 
401 - Нето основни плати и наемнини 
402 - Придонеси од плати и персонален данок 
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42 - СТОКИ И УСЛУГИ 
420 - Патни и дневни расходи 
421 - Комунални услуги 
422 - Затоплување 
423 - Комуникација и транспорт 
424 - Материјали 
425 - Тековно одржување 
426 - Договорни услуги 
427 - Други оперативни расходи 
428 - Резерви 
 

72 � НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 
721 - Претприемачки приход и приход од имот 
722 - Такси и надоместоци 
723 - Административни такси и надоместоци 
724 - Други владини услуги 
725 - Други неданочни приходи 
 
73 - КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 
731 - Продажба на капитални средства 
732 - Продажба на стоки 
733 - Продажба на земјиште и нематеријални вло-

44 - ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ И СУБВЕНЦИИ 
441 - Трансфери до други нивоа на власт 
442 - Трансфери до непрофитни организации 
443 - Трансфери до домаќинства и физички лица 
444 - Трансфери во странство 
 
45 - КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 
451 - Камати по домашен долг 
452 - Камати по надворешен долг 
 
КАТЕГОРИЈА II:: КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 
 
46 - КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 
461 - Купување на земјиште и нематеријални средс-

тва 
462 - Купување на градежни објекти 
463 - Купување на мебел и канцелариска опрема 
464 - Купување на моторни возила 
465 - Физибилити студии, подготовка на проекти и 

дизајн 
466 - Машинска опрема 
467 - Изградба, реновирање и унапредување 
468 - Основно и специјално одржување 
469 - Купување на стоковни резерви 
 
47 - КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 
471 - Капитални трансфери до владини институции 
472 - Капитални трансфери до други нивоа на власт 
473 - Капитални трансфери на поединци и непро-

фитни организации 
474 - Капитални трансфери во странство 
 

КАТЕГОРИЈА  III:  ДАВАЊЕ  НА  ЗАЕМИ,  УЧЕСТВО 
ВО  ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА 

 НА ГЛАВНИЦА 
 
48 � ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО КАПИТАЛ 
481- Домашни заеми и учество во капитал 
482 - Странски заеми и учество во капитал 
 
49 - ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА 
491 -  Отплата на главница по домашен долг 
492 - Отплата на главница по надворешен долг 
495 - Распоред на расходите 
 

 КЛАСА:5 СЛОБОДНА  
  КЛАСА:6 СЛОБОДНА 
КЛАСА:7 ПРИХОДИ 

 
71 -ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 
711 - Данок од доход, од добивка и од капитални 

добивки 
712 - Придонеси од плата за социјални фондови 
 713 - Даноци на имот 
714 - Домашни даноци на стоки и услуги 
715 - Данок од меѓународна трговија и трансакции 

(царини и давачки) 
716 - Други даноци 
717 - Даноци на специфични услуги 

жувања 
734 - Капитални трансфери од невладини извори 
 
74 - ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 
741 - Трансфери од други нивоа на власт 
742 � Донации од странство 
 
 
75 � ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
751 � Краткорочни позајмици во земјата  
752 � Благајнички записи 
753 � Долгорочни обврзници 
754 � Друго домашно задолжување 
 
76 � ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
761 - Меѓународни развојни агенции 
762 - Странски влади 
769 - Други задолжувања во странство 
 
77 - ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
771 - Продажба на хартии од вредност 
 
78 - ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 
781 - Приходи од наплатени дадени заеми 
 
79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
791 - Распоред на разликата меѓу приходите и рас-

ходите 
 

КЛАСА:8 
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

 
80 - СУФИЦИТ (ВИШОК) НА ПРИХОДИТЕ 
800 - Суфицит (вишок) на приходите 
809 - Распоред на суфицитот (вишокот) на приходите 
 
82 - РАСПРЕДЕЛБА НА СУФИЦИТОТ (ВИ-

ШОКОТ) НА ПРИХОДИТЕ 
820 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за 

постојаната буџетска резерва 
821- Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за 

пренос во наредната година 
822 - Дел од суфицитот (вишокот) за зголемување 

на државниот капитал 
825 - Дел од суфицитот (вишокот) на приходите за 

други намени 
 
89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОК-

РИВАЊЕ 
 890 - Непокриени расходи 
 899 - Покривање на расходите 
 

КЛАСА: 9 
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА И ВОНБИЛАНСНА 

ЕВИДЕНЦИЈА 
 
90 - ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА   
900 - Државен јавен капитал (извори на капитални-

те средства со кои располагаат и управуваат буџетите)   
902 - Државен јавен капитал (извори на капиталните 

718 � Такси за користење или дозволи за вршење на 
дејност 

719 - Данок на финансиски трансакции 

средства со кои располагаат и управуваат фондовите)  
905 - Останат капитал (залихи на материјалите, ре-

зервните делови, ситен инвентар и хартии од вредност) 
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91 - РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА  
910 - Ревалоризациона резерва 
 
92 -  ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

И ЗАЕМИ 
920 - Обврски по долгорочни кредити и заеми 

спрема домашни лица  
921 - Обврски по долгорочни кредити и заеми 

спрема странски лица  
 
93 -  ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

03 - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА 
030 - Материјални средства во подготовка 
032 - Вредносно усогласување на материјалните 

средства во подготовка (ревалоризација) 
 
04 - ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ 

ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕ-
НИ СРЕДСТВА 

040 - Долгорочни кредити и позајмици дадени во 
земјата  

042 - Кредити дадени во странство  
И ЗАЕМИ 

930 - Обврски по краткорочни кредити и заеми 
спрема домашни лица  

931 - Обврски по краткорочни кредити и заеми 
спрема странски лица  

 
95 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА 
950 - Постојана буџетска резерва 
958 - Други извори на средства на резервите 
 
96 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 
960 - Извори на средства на солидарноста за отстра-

нување на последиците од елементарни непогоди 
965 - Други извори на средства на солидарноста за 

отстранување на последиците од елементарни непогоди 
 
97 - ИЗВОРИ И ОБВРСКИ НА СРЕДСТВАТА 

ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 
970 - Извори на средствата за други намени 
971 - Обврски по основ на средствата за други намени 
 
99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
990 до 994 - Активни сметки 
995 до 999 - Пасивни сметки 
                                                   

СМЕТКОВЕН ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ   
КЛАСА   0: 

 
ПОСТОЈАНИ  СРЕДСТВА,  ДРУГИ  СРЕДСТВА И 

НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ  
00 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 
000 - Основачки издатоци 
001- Издатоци во истражувања и развој 
002 - Патенти, лиценци, концесии и други права 
003 - Други нематеријални права 
004 - Нематеријални издатоци во подготовка 
005 - Аванси за нематеријални издатоци 
008 - Вредносно усогласување на нематеријалните 

средства (ревалоризација) 
009 - Акумулирана амортизација (исправка на вред-

носта) на нематеријалните средства 
 
01 - МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ 

БОГАТСТВА 
010 - Земјишта 
011 - Шуми 
012 - Издатоци за природни богатства во подготовка 
015 - Аванси за природни богатства 
018 - Вредносно усогласување на материјалните до-

бра и природните   богатства (ревалоризација) 
  
02 - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 
020 - Градежни објекти  
021 - Станови и деловни објекти 
022 - Опрема 
023 - Повеќегодишни насади 
024 - Основно стадо 
025 - Други  материјални средства  
026 - Аванси за материјални средства  
028 - Вредносно усогласување на материјалните 

045 - Други долгорочни вложени и здружени средс-
тва  

046 - Орочени средства  
049 - Вредносно усогласување на долгорочните 

кредити и позајмици 
 
08 - ДРУГИ СРЕДСТВА 
081 - Средства за солидарноста  
082 - Средства за други намени 
088 - Вредносно усогласување на другите средства 

(ревалоризација) 
089 - Акумулирана амортизација (исправка на вред-

носта) на другите средства 
 
09 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛ-

ГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ 
090 - Непокриени расходи од поранешни години 
092 - Непокриени расходи од тековната година 
095 - Примени долгорочни кредити и заеми 
 

КЛАСА   1:  
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА 

 
10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
100 - Сметка  
101 - Благајна 
102 - Издвоени парични средства 
103 - Отворени акредитиви 
104 - Девизна сметка 
105 - Девизни акредитиви 
106 - Девизна благајна 
108 - Други парични средства 
 
11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
110 - Чекови 
111 - Меници 
112 - Обврзници 
113 - Благајнички записи 
117 - Други хартии од вредност 
119 - Вредносно усогласување на хартиите од 

вредност 
 
12 - ПОБАРУВАЊА 
120 - Побарувања од буџетот 
121 - Побарувања од фондот 
122 - Побарувања од купувачи во земјата 
123 - Побарувања од купувачи во странство 
129 - Вредносно усогласување на побарувањата 
 
13 - ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕ-

ПОЗИТИ И КАУЦИИ 
130 - Дадени аванси 
131 - Дадени депозити 
132 - Дадени кауции 
 
14 - КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБА-

РУВАЊА  
140 - Побарувања од заедничко работење 
141 - Дадени позајмици и кредити во земјата 
142 - Дадени кредити во странство 
143 - Вложени средства во банки 
144 - Вложени средства кај други субјекти 

средства (ревалоризација) 
029 - Акумулирана амортизација (исправка на вред-

носта) на материјалните средства 

145 - Други краткорочни побарувања 
149 - Вредносно усогласување на краткорочните 

финансиски побарувања  



Стр. 54 - Бр. 79 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 декември 2003 
 

15 - ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ 
150 - Краткорочни побарувања од вработените 
155 - Други краткорочни побарувања од вработените 
159 - Вредносно усогласување на побарувањата од 

вработените 
 
16 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 
 161 - Меѓусебни побарувања во односите со буџе-

тот 
 162 - Меѓусебни побарувања во односите со фон-

довите 

25 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДРУГИ 
ИНСТИТУЦИИ 

250 - Обврски за данок на додадена вредност 
251 - Обврски за акцизи 
252 - Обврски за царини и царински давачки 
253 - Обврски за даноци и придонеси по договор за 

дело и авторско дело 
255 - Обврски за други даноци и придонеси 
 
26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 
260 - Меѓусебни обврски во односите со буџетот 

165 - Други меѓусебни побарувања 
169 - Вредносно усогласување на финансиските и 

пресметковни односи 
 
17 - ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ 
170 - Побарувања за платен данок на додадена 

вредност 
171 - Побарувања за платени акцизи 
172 - Побарувања за платени царини и царински да-

вачки 
173 - Побарувања за платени даноци и придонеси 

на исплати по договор за дело и авторско дело 
174 - Побарувања за платено данок на добивка 
175 - Побарувања за платени други даноци и придо-

неси 
179 - Вредносно усогласување на побарувањата од 

државата и другите институции 
 
19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 
190 - Однапред платени расходи 
191 - Расходи разграничени на повеќе години 
192 - Пресметани приходи што не можеле да бидат 

фактурирани 
193 - Платени зависни расходи за набавката 
196 - Пренесен дел од вишокот на приходите од 

претходната година 
 197 - Пренесена транзиторна актива 
 198 - Други активни временски разграничувања 
 

КЛАСА   2: 
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

 
21 -  КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ 

НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
210 - Обврски за издадени чекови 
211 - Обврски за издадени меници 
212 - Обврски за издадени обврзници 
213 - Обврски за благајнички записи 
217 - Обврски за други хартии од вредност 
 
22 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДО-

БАВУВАЧИ 
220 - Обврски спрема добавувачи во земјата 
221 - Обврски спрема добавувачи во странство 
224 - Обврски спрема добавувачи за нефактурирани 

стоки, материјали и услуги 
225 - Обврски спрема добавувачи - граѓани 
 
23 - ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ 
230 - Примени аванси 
233 - Примени краткорочни депозити 
234 - Примени кауции 
 
24 - КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ 
240 - Обврски од заедничко работење со субјектите 
241 - Обврски за кредити во земјата 
242 - Обврски за кредити од странство 
243 - Обврски за вложени средства во земјата 

261- Меѓусебни обврски во односите со фондовите 
262 - Други обврски од меѓусебните односи 
263 - Обврски за повраќај во буџетот и фондот од 

нето вишокот на приходите - добивката по оданочува-
њето 

 
27 - ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ  
ОД ДОБИВКАТА 
270 - Обврски за даноци од добивката 
271 - Обврски за придонеси од добивката 
275 - Други обврски 
 
28 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И 

ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ 
280 - Обврски за плати и надомести на плати 
281 - Обврски за нето плати 
282 - Надоместоци на нето плати 
283 - Обврски за непосредна заедничка потрошу-

вачка 
284 - Даноци од плати и надомести 
285 - Придонеси од плати и надомести од плати 
286 - Други придонеси и даноци од платите 
 
29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 
290 - Пресметани расходи 
292 - Однапред наплатени (пресметани) приходи 
293 - Пресметани зависни расходи на набавката 
296 - Дел од вишокот на приходите (добивката) за 

пренос во наредната година 
297 - Транзиторна пасива 
298 -  Други пасивни временски разграничувања 
 

КЛАСА  3: 
ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

И СИТЕН ИНВЕНТАР 
 
30 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА 
300 - Вредност по пресметката од добавувачот 
301 - Зависни расходи 
302 - Царини и други увозни давачки 
303 - Данок на додадена вредност и други давачки 
309 - Пресметка на набавката 
 
31 - МАТЕРИЈАЛИ 
310 - Материјали на залиха 
316 - Материјали во обработка, доработка и мани-

пулација 
317 - Вредносно усогласување на залихите на ма-

теријалите  
319 - Отстапување од цената на материјалите  
 
32 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
320 - Резервни делови на залиха 
325 - Вредносно усогласување на залихите на ре-

зервните делови  
329 - Отстапување од цената на резервните делови 
 
36 - СИТЕН ИНВЕНТАР 
360 - Ситен инвентар на залиха 
362 - Ситен инвентар во употреба 

245 - Други краткорочни финансиски обврски 
246 - Обврски спрема работниците 
247 - Обврски по запирања на работниците 

365 - Вредносно усогласување на залихите на сит-
ниот инвентар  

369 - Отстапување од цената на ситниот инвентар 



10 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 79 - Стр. 55 
 

КЛАСА   4:  
РАСХОДИ 

 
КАТЕГОРИЈА I: ТЕКОВНИ РАСХОДИ 

 
40 - ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ 
401- Нето основни плати и наемнини 
402 - Придонеси од плати и персонален данок 
 
42 - СТОКИ И УСЛУГИ 
 420 - Патни и дневни расходи 

63 - ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ 
630 - Производи на залиха 
631 - Производи во туѓ склад 
632 - Производи во продавница 
633 - Вкалкулиран данок на додадена вредност 
634 - Производи во обработка, доработка и мани-

пулација 
637 - Вредносно усогласување на залихите на го-

товите производи  
639 - Отстапување од цената на производите 
 

421 - Комунални услуги 
422 - Затоплување 
423 - Комуникација и транспорт 
424 - Материјали 
425 - Тековно одржување 
426 - Договорни услуги 
427 - Други оперативни расходи 
428 - Резерви 
 
44 - ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ И СУБВЕНЦИИ 
441 - Трансфери до други нивоа на власт 
442 - Трансфери до непрофитни организации 
443 - Трансфери до домаќинства и физички лица 
444 - Трансфери во странство 
 
45 - КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 
451- Камати по домашен долг 
452 - Камати по надворешен долг 
 
КАТЕГОРИЈА II: КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 
 
46 - КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 
461 - Купување на земјиште и нематеријални средс-

тва 
462 - Купување на градежни објекти 
463 - Купување на мебел и канцелариска опрема 
464 - Купување на моторни возила 
465 - Физибилити студии, подготовка на проекти и 

дизајн 
466 - Машинска опрема 
467 - Изградба, реновирање и унапредување 
468 - Основно и специјално одржување 
469 - Купување на стоковни резерви 
 
47 - КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 
471 - Капитални трансфери до владини институции 
472 - Капитални трансфери до други нивоа на власт 
473 - Капитални трансфери на поединци и непро-

фитни организации 
474 -  Капитални трансфери во странство 
 

КАТЕГОРИЈА III: ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕС-
ТВО ВО  ДЕЛ  ОД  ХАРТИИТЕ  ОД  ВРЕДНОСТ  И 

ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА 
 
48 - ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО КАПИТАЛ 
481 - Домашни заеми и учество во капитал 
482 - Странски заеми и учество во капитал 
 
49 - ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА 
491 - Отплата на главница по домашен долг 
492 - Отплата на главница по надворешен долг 
495 - Распоред на расходите 
 

КЛАСА   5: СЛОБОДНА  
КЛАСА   6: 

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ 
 

60 - ПРОИЗВОДСТВО 
600 - Производство 
606 - Производство во обработка, доработка и ма-

нипулација 

65 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА НА СТОКИ 
650 - Вредност на стоките по пресметка на добаву-

вачот 
651 - Зависни расходи за набавка на стоки 
652 - Царини и други увозни давачки за стоките 
653 - Данок на додадена вредност 
654 - Акцизи и други давачки 
659 - Пресметка на набавка 
 
66 - СТОКИ 
660 - Стоки на залиха 
661 - Стоки во туѓ склад 
662 - Стоки на пат 
663 - Стоки во продавница 
664-  Вкалкулиран данок на додадена вредност  
665 - Вкалкулирани акцизи 
666 - Стоки во обработка, доработка и манипулација 
667 - Вредносно усогласување на залихата на стоките 
669 - Разлика во цената на стоките 
 
67 - АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА НА-

БАВКА НА СТОКА 
670 - Дадени аванси, депозити и кауции за набавка 

на стока 
671 - Дадени аванси, депозити и кауции на увозни-

кот за набавка на стока 
672 - Дадени аванси, депозити и кауции за поврат-

на амбалажа 
679 - Вредносно усогласување на дадените аванси, 

депозити и   кауции на стока 
 

КЛАСА  7: 
ПРИХОДИ 

 
71 -ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 
711 - Данок од доход, од добивка и од капитални 

добивки 
716 - Придонеси од плата за социјални фондови 
717 - Даноци на имот 
718 - Домашни даноци на стоки и услуги 
719 - Данок од меѓународна трговија и трансакции 

(царини и давачки) 
719 - Други даноци 
720 - Даноци на специфични услуги 
721 - Такси за користење или дозволи за вршење на 

дејност 
719 - Данок на финансиски трансакции  
 
72 - НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 
721 - Претприемачки приход и приход од имот 
722 - Такси и надоместоци 
723 - Административни такси и надоместоци 
724 - Други владини услуги 
725 - Други неданочни приходи 
 
73 - КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ 
731 - Продажба на капитални средства 
732 - Продажба на стоки 
733 - Продажба на земјиште и нематеријални вло-

жувања 
734 - Капитални трансфери од невладини извори 
 

607 - Вредносно усогласување на производството 
и услугите  

609 - Отстапување од цената на производството 

74 - ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 
741 - Трансфери од други нивоа на власт 
742 - Донации од странство 
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75 - ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ 
751 - Краткорочни позајмици во земјата 
752 - Благајнички записи 
753 - Долгорочни обврзници 
754 - Друго домашно задолжување 
 
76 - ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
761- Меѓународни развојни агенции 
762- Странски влади 
769 - Други задолжувања во странство 
 

924 - Други кредити во земјата 
925 - Кредити од странство 
927 - Долгорочни обврски за примени депозити и 

кауции 
928 - Други долгорочни обврски 
 
98 - ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА 
981- Извори на средства за солидарност 
987 - Извори на средства за други намени 
 
99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

77 - ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
771 - Продажба на хартии од вредност 
 
78 - ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 
781 - Приходи од наплатени дадени заеми  
 
79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
791 - Распоред на разликата меѓу приходите и рас-

ходите  
КЛАСА  8:  

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО  
80 - ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДО-

БИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕТО 
800 - Остварен вишок на приходи - добивка пред 

оданочувањето 
809 - Распоред на вишокот на приходите пред ода-

ночувањето 
 
81 - ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧ-

КИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКА-
ТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕТО 

811 - Даноци од вишокот на приходите - добивката 
812 - Придонеси од вишокот на приходите - доби-

вката 
813 - Други давачки од вишокот на приходите -до-

бивката 
 
82 - НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИ-

ВКАТА ПО ОДАНОЧУВАЊЕТО 
821 - Нето вишок на приходите - добивката по ода-

ночувањето 
829 - Распоред на нето вишокот на приходите - до-

бивката по оданочувањето 
 
83 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ 

НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА 
831 - Дел од нето вишокот на приходите за покри-

вање на загуба 
  832- Дел од нето вишокот на приходите - добивка-

та за повраќај на буџетот односно фондот 
833 - Дел од нето вишокот на приходите - добивка-

та за пренос во наредната   година 
 
89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 
890 - Непокриени расходи 
899 - Покритие на расходите 
 

КЛАСА  9:  
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА И ВОНБИЛАНСНА  

ЕВИДЕНЦИЈА 
 
90 - ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 
900 - Државен- јавен капитал 
901 - Останат капитал (залихи на материјали, ре-

зервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност) 
 
91 - РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА  
910 - Ревалоризациона резерва 
 
92 - ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 

 990 до 994 - Активни сметки 
 995 до 999 - Пасивни сметки 

___________ 
1753. 
Врз основа на член 22 став 10 од Законот за сметко-

водство за буџетите и буџетските корисници ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 61/02 и 98/02), министерот за 
финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЛИКОТ И СОДРЖИНАТА НА БИЛАНСОТ 
НА СОСТОЈБАТА И БИЛАНСОТ НА ПРИХОДИТЕ  
И РАСХОДИТЕ ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ 

КОРИСНИЦИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува обликот и содр-
жината на билансот на состојбата и билансот на прихо-
дите и расходите за буџетите и буџетските корисници. 

 
Член 2 

Буџетите и буџетските корисници ја искажуваат со-
стојбата на средствата, обврските и изворите на средс-
твата на образецот "Биланс на состојбата" на ден ____ 
година, приходите и други приливи, расходите и други 
одливи на образецот "Приходи и расходи во текот на 
годината - Биланс на приходите и расходите", во пери-
одот од 1 јануари до ___ година, што се составен дел 
на овој правилник. 
Буџетите и буџетските корисници ги составуваат 

обрасците од став 1 на овој член според ознаките на 
овие биланси кои се однесуваат одделно за буџетите и 
одделно за буџетските корисници. 

 
Член 3 

При пополнување на обрасците од член 2 на овој 
правилник, буџетите и буџетските корисници ги внесу-
ваат податоците во определени позиции од колоната 2 
и 3 како и на ознаките на АОП од колоната 4, од групи-
те на сметки и од сметките согласно Правилникот за 
сметковниот план и Правилникот за содржината на од-
делните сметки во сметковниот план, кои се однесува-
ат за буџетите и буџетските корисници.   

Член 4 
Обрасците од член 2 на овој правилник се стандар-

дизирани и истите се приспособуваат за автоматска 
обработка од Регистарот на годишни сметки при Цен-
тралниот регистар во соработка со Министерството за 
финансии. 
Обрасците од член 2 на овој правилник се објавува-

ат на WEB (ВЕБ) страницата на Министерството за фи-
нансии и истите можат да се користат за пополнување 
и печатење како веродостојни обрасци.  

Член 5 
Паричните вредности во обрасците од член 2 на 

овој правилник се искажуваат во денари без дени.  
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.  

920 - Обврски по долгорочни кредити 
922 - Вложувања од странски лица 
923 - Кредити од банки во земјата 

        Бр. 12-17896/1       Министер за финансии, 
26 ноември 2003 година   м-р Никола Поповски, с.р. 

       Скопје 
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1754. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушна 

пловидба (�Сл. лист на СФРЈ� бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 
29/90) кој со член 5 од Уставниот закон за спроведува-
ње на Уставот на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 52/91) е презе-
мен како републички пропис, министерот за транспорт 
и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА, ОБУКА, ИСПИТИ, 

Кратенки  
Член 4 

Одделните кратенки употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

1) АДВ (ADV) - Рејтинг за аеродромска визуелна 
контрола на летање; 

2) АДИ (ADI) - Рејтинг за аеродромска инструмен-
тална контрола на летање; 

3) АДС (ADS) - Придружно овластување за авто-
матски зависен надзор; 

ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ  
НА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува стручната подго-
товка, обука, испити, дозволи и овластувања за работа 
на персоналот на контрола на летање. 

 
Член 2 

На лице кое е стручно оспособено и положило со-
одветен испит и ги исполнува другите услови пропи-
шани со овој правилник, му се издава дозвола за работа 
со соодветен рејтинг, со впишано придружно овласту-
вање и овластување за одредена локација односно 
одредена работна позиција. 

 
Дефиниции  
Член 3 

Одделните изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1) Аеродромски сообраќај - е летање на сите воз-
духоплови во контролирана зона на аеродромот и дви-
жење на воздухоплови и други возила по површините 
за маневрирање на истиот аеродром; 

2) Дозвола за работа - е исправа со која се потвр-
дува дека лицето е оспособено или се оспособува за вр-
шење на работи на контрола на летање, или за вршење 
на работи на помошник контролор на летање; 

3) Единица на контрола на летање - е одредена 
обласна контрола на летање, приодна контрола на лета-
ње или аеродромска контрола на летање со определена 
просторна надлежност; 

4) Компетентност е поседување на соодветно знае-
ње, вештина и искуство неопходни за безбедно давање 
на услуги на контрола на летање соодветни на овласту-
вањата впишани во дозволата за работа; 

5) Овластување за одредена единица на контро-
ла на летање - е овластување придружено на одреден 
рејтинг и придружно овластување кое се однесува на 
одредена единица на контрола на летање односно одре-
дено оперативно работно место на кое тој рејтинг и 
придружното овластување (ако постои) се сметаат за 
валидни. 

6) Овластување - е одобрение запишано во дозво-
лата и е составен дел на дозволата, со кое што се утвр-
дени посебните услови, права или ограничувања што 
се однесуваат на дозволата; 

7) Персонал на контрола на летање се контроло-
ри на летање и помошници на контролори на летање; 

8) Придружно овластување - е овластување при-
дружено на одреден рејтинг и воедно претставува дел 
од него, кое се однесува на специјалните услови, при-
вилегиите или ограничувањата кои се однесуваат на тој 
одреден рејтинг. 

9) Рејтинг - е овластување за видот на контрола на 
летање впишано во дозволата за работа; 

10) Стручна оспособеност на персонал на кон-
трола на летање - е завршена почетна обука, завршена 
обука за работа на одредена локација и одредено ра-
ботно место, која се извршува во рамките на одредена 

4) АИР (AIR) - Придружно овластување за контро-
ла на воздухоплови во лет;  

5) АПП (APP) - Рејтинг за приодна процедурална 
контрола на летање; 

6) АПС (APS) - Рејтинг за приодна надзорна кон-
трола на летање; 

7) АСЕ (ASE) - Овластување на оценувач/испиту-
вач на компетентност на контролори на летање; 

8) АСЕ-А (ASE-A) - Овластување на оценувач/ис-
питувач на компетентност на помошници на контроло-
ри на летање; 

9) АЦП (ACP) - Рејтинг за обласна процедурална 
контрола на летање; 

10) АЦС (ACS) - Рејтинг за обласна надзорна кон-
трола на летање; 

11) ГМС (GMS) - Придружно овластување за над-
зорна контрола на движења на земја; 

12) ГМЦ (GMC) - Придружно овластување за кон-
трола на движења на земја; 

13) ЕАТМП (EATMP - European Air Traffic 
Managеment Programme) - Програма на Евроконтрол 
(Eurocontrol) која има за цел хармонизација, стандарди-
зирање и интеграција на АТМ услуги од земјите член-
ки на Eurocontrol; 

14) КЛ - Контролор на летање; 
15) ОЈТИ (OJTI) - Овластување за инструктор на 

контрола на летање; 
16) ОЈТИ-А (OJTI-A) - Овластување за инструктор 

на помошник на контролор на летање;  
17) ПАР (PAR) - Придружно овластување за воде-

ње на воздухоплови со прецизен радар; 
18) ПКЛ - Помошник контролор на летање; 
19) РАД (RAD) - Придружно овластување за кори-

стење на радар; 
20) СРА (SRA) - Придружно овластување за воде-

ње на воздухоплови со надзорен радар; 
21) ТВР (TWR) - Придружно овластување за кула; 
22) ТЦЛ (TCL) - Придружно овластување за тер-

минална контрола на летање; 
23) ЦЦЦ (CCC) - Guidelines for Common Core 

Content and Тraining Objеctives for Air Тraffic 
Controllеrs Training) е документ на Евроконтрол 
(Eurokontrol) кој ја содржи минималната програма за 
почетна обука на контролорите на летање. 

 
II. СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ОБУКА НА ПЕРСО-

НАЛ НА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ 
 

II. 1 Стручна подготовка  
Член 5 

Лица кандидати за КЛ и ПКЛ треба да имаат нај-
малку завршено средно образование (IV степен). 

 
II.2 Обука  
Член 6 

Обуката на персоналот на контрола на летање има 
за цел стручно да ги оспособи лицата кандидати за КЛ 
и ПКЛ и/или КЛ и ПКЛ со неопходното знаење и ве-
штина за стекнување на дозвола за работа и/или одре-
дени овластувања. Обуката на персонал на контрола на 

единица на контрола на летање, како и завршени на-
предни обуки за извршување на одредени стручни ра-
боти во врска со контролата на летањето. 

летање се изведува во три дела, и тоа: почетна обука, 
обука во одредена единица на контрола на летање и на-
предна обука. 
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II.2.1. Почетна обука 
Член 7 

Почетната обука има за цел да го оспособи лицето 
кандидат за КЛ или ПКЛ на одредено ниво на компе-
тентност, кое ќе му овозможи започнување на обуката 
во одредена единица на контрола на летање. 
Почетна обука за КЛ или ПКЛ може да започне ли-

це кое завршило најмалку четиригодишно средно обра-
зование.  

Член 8 

Програмата за обука на инструктор на КЛ како ми-
нимум треба да ги содржи препораките на ЕАТМР со-
држани во документот Обука за контролори на летање 
во оперативни центри. 

 
Член 13 

Обуката на инструктор КЛ или инструктор ПКЛ за 
извршување на задачи на оценувач/испитувач на ком-
петентност, обука за АСЕ и АСЕ-А овластување, се вр-
ши според програма одобрена од Министерството за 
транспорт и врски. 

Почетната обука на КЛ се спроведува во школски 
центри или организации во Република Македонија ов-
ластени од Управата за цивилна воздушна пловидба 
или во странски школски центри или организации ов-
ластени од нивните национални воздухопловни власти 
за спроведување на таков вид обука. 
Почетната обука на КЛ се смета за успешно завр-

шена, ако кандидатот покажал успех од минимум се-
думдесет проценти за секој предмет поединечно за тео-
ретскиот и практичниот дел од испитот. 

 
Член 9 

Почетната обука на КЛ се изведува во две фази, и 
тоа: основна обука и обука за одреден рејтинг. 
Основната обука се изведува по одобрена програма 

од воздухопловните власти, која како минимум ги со-
држи препораките на ЕАТМП содржани во документот 
ЦЦЦ фаза 1. 
Обука за одреден рејтинг се изведува на соодветен 

симулатор според одобрена програма, од националните 
воздухопловни власти, која како минимум ги содржи 
препораките на ЕАТМП содржани во документот ЦЦЦ 
фаза 2 и модул соодветен на рејтингот за кој се врши 
обука.  

Член 10 
Почетна обука на ПКЛ се спроведува по програма 

утврдена од министерот за транспорт и врски. 
 

II. 2.2. Напредна обука 
Член 11 

Напредна обука има за цел да го доведе КЛ или 
ПКЛ на одредено ниво на компетентност за полагање 
испит за стекнување со одредено овластување и/или за 
извршување на одредени стручни работи во врска со 
контрола на летање.  

Член 12 
Обуката на КЛ и ПКЛ за извршување на задачи ин-

структор КЛ или ПКЛ, се врши според програма одо-
брена од министерот за транспорт и врски. 
Обука за инструктор КЛ може да започне КЛ со: 
- важечка дозвола на КЛ со соодветен рејтинг, при-

дружно овластување и овластување за работа на одре-
дено работно место; 

- најмалку 2 години работно искуство како КЛ со 
соодветен рејтинг; 

- најмалку 6 месеци искуство како КЛ со овластува-
ње за одредено работно место; 

- позитивна оценка за компетентноста за работа на 
работното место на кое работи, според програмата за 
одржување на компетентност на одредена единица на 
КЛ и 

- важечко лекарско уверение. 
Обука за инструктор ПКЛ може да започне ПКЛ со: 
- важечка дозвола на ПКЛ и овластување за работа 

на одредено работно место; 
- најмалку 2 години работно искуство како ПКЛ;  
- најмалку 6 месеци искуство како ПКЛ со овласту-

вање за одредено работно место; 
- позитивна оценка за компетентноста за работа на 

работното место на кое работи, според програмата за 

Програмата за обука на инструктор КЛ за извршу-
вање на задачи на оценувач/испитувач на компетент-
ност како минимум треба да ги содржи препораките на 
ЕАТМР содржани во документот Проценка на опера-
тивната компетентност за контролите на летање. 

 
Член 14 

За напредните обуки за извршување на неоператив-
ни стручни работи во врска со контрола на летање за 
кои со овој правилник не е предвидено овластување во 
дозволата за работа, односно испит, се води евиденција 
од страна на единицата на КЛ. 

 
II.2.3. Обука во единица на контрола на летање 

Член 15 
Секоја единица на контрола на летање мора да има 

одобрена програма за обука на персоналот на контрола 
на летање, каде е опишан процесот на спроведување на 
обука во таа единица. 
Програмата од став 1 на овој член ја одобрува ми-

нистерот за транспорт и врски, а како минимум треба 
да содржи: листа на одговорности на персоналот ин-
волвиран во обуката, детален опис на целите што треба 
да се постигнат (стандардите), времетраење на обуката, 
методите и средствата кои се користат при спроведува-
ње на обуката, динамиката и начинот на спроведување 
на проверките и документацијата што се користи во 
обуката и нејзино архивирање. 

 
Член 16 

Обука во единица на контрола на летање може да 
започне лице кое поседува важечка дозвола на студент 
КЛ или дозвола на КЛ или пак лице кандидат за ПКЛ 
или ПКЛ. 
Обука за оперативно работно место на КЛ во одре-

дена единица на КЛ може да започне само студент КЛ 
или КЛ кој има завршено соодветна почетна обука за 
одреден рејтинг.  

Член 17 
Обуката во единица на контрола на летање, по пра-

вило, се изведува во три фази, и тоа: преодна обука, 
подготвителна обука, обука на работно место. 

 
Член 18 

Преодната обука има за цел соодветно да го подго-
тви лицето кое се обучува за успешно започнување на 
подготвителната обука во одредена единица на контро-
ла на летање.  

Член 19 
Подготвителната обука се изведува на симулатор со 

локални карактеристики и има за цел соодветно да го 
подготви лицето кое се обучува за успешно започнува-
ње на обука на оперативно работно место во рамките 
на одредена единица на контрола на летање. 

 
Член 20 

Обука на работно место се изведува на одредено 
оперативно работно место во одредена единица на кон-
трола на летање под надзор на соодветно квалифику-
ван инструктор, и таа има за цел да го подготви студен-

одржување на компетентност на одредена единица на 
КЛ и 

- важечко лекарско уверение. 

тот КЛ, КЛ или кандидатот ПКЛ за полагање на испит 
за стекнување на дозвола за работа и/или одреден реј-
тинг, и/или одредено овластување. 
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Член 21 
Инструктор кој врши обука на студент КЛ или КЛ 

на одредено работно место, е одговорен за безбедноста 
и квалитетот на услугата што се дава од тоа работно 
место и тој треба да ги исполнува следните услови: 

- да има важечка дозвола на КЛ со соодветен реј-
тинг, придружно овластување и овластување за работа 
на одредено работно место за кое врши обука; 

- да има овластување за инструктор на КЛ; 
- да има најмалку 2 години работно искуство како 

КЛ со рејтингот за кој врши обука; 

Член 26 
Кандидатот кој поднел пријава за полагање испит и 

ги исполнува сите услови предвидени со овој правил-
ник, треба во рок од 30 дена од денот на поднесување на 
барањето, да биде известен од страна на претседателот 
на испитната комисија за денот и местото на полагање. 
Денот на полагање не може да биде одреден во рок 

помал од 15 дена од денот кога кандидатот го примил 
решението за полагање испит, освен ако кандидатот со 
писмена изјава до претседателот на испитната комисија 
не побара испитот да го полага пред истекот на овој рок. 

- да има минимум 6 месеци искуство како КЛ со ов-
ластување за одреденото работно место за кое врши 
обука; 

- да е оценет како компетентен за работа на работ-
ното место за кое врши обука, според програмата за 
одржување на компетентност на одредена единица на 
КЛ и 

- да поседува важечко лекарско уверение. 
 

Член 22 
Инструктор на ПКЛ кој врши обука на помошник 

КЛ на одредено работно место, е одговорен за безбед-
носта и квалитетот на извршување на задачите на тоа 
работно место и тој треба да ги исполнува следните ус-
лови: 

- да има важечка дозвола на помошник и овластува-
ње за работа на одредено работно место; 

- да има овластување за инструктор на ПКЛ; 
- да има минимум 2 години работно искуство како 

ПКЛ; 
- да има минимум 6 месеци искуство како ПКЛ со 

овластување за одреденото работно место за кое врши 
обука; 

- да е оценет како компетентен за работа на работ-
ното место за кое врши обука, според програмата за 
одржување на компетентност на одредена единица на 
КЛ и 

- да поседува важечко лекарско уверение. 
 

Член 23 
Инструктор кој врши обука на студент КЛ, КЛ или 

ПКЛ на одредено работно место, заради одржување на 
сопствената компетентност, треба на работното место на 
кое врши обука да работи самостојно (без одговорност 
за обука) најмалку 25% од вкупната оперативна работа 
на тоа работно место, во таа единица на контрола на ле-
тање, на двомесечно ниво. За исполнување на овој мини-
мум одговорен е инструкторот кој врши обука. 

 
III. ИСПИТИ 
Член 24 

По успешно завршената обука во одредена единица 
на контрола на летање, студент КЛ, КЛ односно канди-
дат за ПКЛ или ПКЛ полага испит за стекнување доз-
вола за работа, одреден рејтинг или овластување за 
одредена единица на контрола на летање, или друго ов-
ластување.  

Член 25 
Кандидатот треба, во рок од 2 месеца по успешно 

завршување на обука во одредена единица на контрола 
на летање, да поднесе писмено барање до Управата за 
полагање испит и доказ дека ги исполнува другите ус-
лови пропишани со овој правилник. 
Испитот го спроведува испитна комисија која со ре-

шение ја формира министерот за транспорт и врски од 
утврдената листа на воздухопловни стручњаци. 
За претседател или член на испитна комисија може 

да биде одредено лице (од листата на воздухопловни 
стручњаци) кое најмалку поседува дозвола за работа со 
рејтинг и/или овластување за кои кандидатот полага 
испит. 

 
Член 27 

Испитот се состои од теоретски и практичен дел. 
Теоретскиот дел од испитот се полага писмено и 

усмено. 
Практичниот дел од испитот се состои од практич-

на проверка на способностите на одредено оперативно 
работно место, а по потреба и на симулатор. 

 
Член 28 

Кандидатот кој нема да положи најмногу 3 предме-
ти од теоретскиот дел од испитот има право на попра-
вен испит во рок што ќе го одреди комисијата, но не 
пократко од 30 дена ниту подолго од 60 дена од денот 
на последното полагање. 
Практичниот дел од испитот се спроведува откако 

кандидатот ќе го положи теоретскиот дел од испитот. 
Ако кандидатот не го положи практичниот дел од ис-
питот се смета дека не го положил испитот. 
Испитната комисија го оценува испитниот успех на 

кандидатот со оценка: �положил� или �не положил�.  
Член 29 

Полагањето на испитот кандидатот може да го по-
втори само уште еднаш и тоа во рок не пократок од 3 
месеци и не подолг од 6 месеци, од датумот на првото 
полагање. 

Член 30 
Кандидатот кој полага испит за стекнување со доз-

вола за работа, полага и испит за стекнување со одре-
ден рејтинг и придружно овластување како и испит за 
стекнување на овластување за одредена единица на 
контрола на летање односно овластување за одредено 
оперативно работно место. 
Кандидатот кој поседува важечка дозвола за работа 

и полага испит за стекнување со одреден рејтинг и при-
дружно овластување, полага и испит за стекнување на 
овластување за одредена единица на контрола на лета-
ње односно овластување за одредено оперативно ра-
ботно место. 

Член 31 
Кандидатот што полага испит за стекнување со доз-

вола на КЛ, во теоретскиот дел на испитот ги полага 
следните предмети во обем, содржина и ниво на знае-
ње соодветен на препораките од документот ЦЦЦ фаза 
1 и фаза 2 � модул соодветен на рејтингот и придруж-
ното овластување за кое полага кандидатот: 

1) Воздухопловни прописи; 
2) Управување во воздушниот сообраќај; 
3) Метеорологија; 
4) Навигација; 
5) Воздухоплови; 
6) Човечки фактор; 
7) Системи и опрема и 
8) Воздухопловен англиски јазик.  

Член 32 
Кандидат кој поседува важечка дозвола на контро-

лор на летање и полага испит за стекнување со одреден 
рејтинг и придружно овластување, ги полага предмети-
те од член 31 на овој правилник теоретскиот дел на ис-
питот во обем, содржина и ниво на знаење соодветен 
на препораките од документот ЦЦЦ фаза 2 � модул со-

По завршениот испит, претседателот на испитната 
комисија, во рок од 7 дена од денот на последниот ис-
пит доставува извештај до Управата. 

одветен на рејтингот и придружното овластување за 
кое полага кандидатот. Во тој случај кандидатот не го 
полага предметот воздухопловен англиски јазик. 
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Член 33 
Кандидатот студент КЛ или КЛ кој полага испит за 

стекнување на овластување за одредена единица на 
контрола на летање односно одредено оперативно ра-
ботно место, во теоретскиот дел од испитот ги полага 
следните предмети во обем, содржина и ниво на знае-
ње соодветен на програмата за обука на одредената 
единица на контрола на летање: 

1) Локалните карактеристики на просторот на над-
лежност; 

2) Експлоатација на уреди и средства; 

1) Програма за обука во одредена единица на КЛ; 
2) Применет воздухопловен англиски јазик од пови-

сок степен. 
Практичен дел од испитот за ова овластување се 

спроведува со едно надгледување на оперативна работа 
на кандидат ПКЛ.  

Член 39 
Усниот дел од теоретскиот испит испитната коми-

сија го спроведува по писмениот дел и има за цел да се 
утврди разбирањето на кандидатот за испитната мате-

3) Технологија на работа; 
4) Постапки за координација и 
5) Вонредни постапки. 
 

Член 34 
КЛ кој полага испит за стекнување со овластување 

инструктор на контрола на летање, во теоретскиот дел 
од испитот покрај предметите од член 31 на овој правил-
ник со повисок степен на знаење и способност за прене-
сување на знаењата, ги полага и следните предмети: 

1) Оперативна обука на КЛ; 
2) Методи и средства за обука на КЛ; 
3) Програма за обука во одредена единица на КЛ и 
4) Применет воздухопловен англиски јазик од пови-

сок степен. 
Практичен дел од испитот за ова овластување се 

спроведува со едно надгледување на оперативна работа 
на студент КЛ или КЛ. 

 
Член 35 

Инструктор на контрола на летање односно инстру-
ктор на ПКЛ, кој полага испит за стекнување со овла-
стување оценувач/испитувач на компетентноста на КЛ 
односно на ПКЛ, во теоретскиот дел од испитот ги по-
лага следните предмети: 

1) Оценување на оперативна компетентност и 
2) Програма за одржување на компетентноста во 

одредена единица на КЛ. 
Практичниот  дел од испитот се спроведува со 

спроведување на постапката за оценување на компе-
тентноста на најмалку три КЛ односно ПКЛ. 

 
Член 36 

Кандидатот кој полага испит за стекнување со доз-
вола на ПКЛ во теоретскиот дел на испитот ги полага 
следните предмети во обем, содржина и ниво на знае-
ње соодветен на одобрената програма за почетна обука 
на ПКЛ: 

1) Воздухопловни прописи; 
2) Вовед во услуги во воздушниот сообраќај; 
3) Воздухопловно информирање; 
4) Метеорологија; 
5) Навигација; 
6) Воздухоплови; 
7) Човечки фактор; 
8) Системи и опрема и 
9) Воздухопловен англиски јазик. 
 

Член 37 
Кандидатот ПКЛ кој полага испит за стекнување на 

овластување за одредена единица на контрола на летање 
односно одредено оперативно работно место, во теорет-
скиот дел од испитот ги полага следните предмети во 
обем, содржина и ниво на знаење соодветен на програма-
та за обука на одредената единица на контрола на летање: 

1) Експлоатација на уреди и средства; 
2) Технологија на работа и 
3) Постапки за координација. 
 

Член 38 
ПКЛ кој полага испит за стекнување со овластува-

ње инструктор на ПКЛ, во теоретскиот дел од испитот 

рија во целост со соодветно ниво на знаење. По прави-
ло усниот дел од испитот трае не повеќе од 45 минути. 
Се смета дека кандидатот го положил теоретскиот 

дел од испитот ако ги положи и писмениот и усниот 
дел од теоретскиот испит. 

 
Член 40 

Практичниот дел од испитот се спроведува според 
целите и стандардите дефинирани во програмата за 
обука на таа единица, што кандидатот треба да ги по-
стигне за успешно завршување на обука во одредена 
единица на контрола на летање соодветни на работното 
место за кое полага. 

 
IV ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА И ОВЛАСТУВАЊЕ 

 
Член 41 

Дозволите за работа, рејтинзите и овластувањата ги 
издава Управата. 

 
IV.1.1. Дозвола на студент контролор на летање  

Член 42 
На лице кое завршило најмалку четиригодишно 

средно образование, успешно завршило почетна обука 
за КЛ и е психофизички способно (поседува важечко 
лекарско уверение) му се издава дозвола на студент КЛ 
заради започнување на обука во одредена единица на 
контрола на летање. 
Доколку поминале 2 години од завршувањето на 

почетната обука, пред да поднесе барање за издавање 
на дозвола на студент КЛ, единицата на контрола на 
летање може да спроведе влезно тестирање на кандида-
тот и да бара од него да задоволи одреден минимум за 
започнување на обука во одредена единица на контро-
ла на летање.  

Член 43 
Дозволата на студент КЛ треба да го содржи реј-

тингот за кој студентот завршил почетна обука. 
 

Член 44 
Дозвола на студент КЛ се издава со важност од 2 

години. 
Обуката во одредена единица на контрола на лета-

ње на лице што му е издадена дозвола на студент КЛ 
треба да започне најмногу 6 месеци по издавањето на 
дозволата. 

 
IV.1.2. Дозвола на контролор на летање 

 
Член 45 

Дозвола на КЛ му се издава на лице кое наполнило 
најмалку 21 година живот, што поседува важечка доз-
вола на студент КЛ, кое успешно завршило обука во 
единица на контрола на летање за одредено работно 
место, положило соодветен испит пропишан со овој 
правилник и има важечко лекарско уверение. 

 
Член 46 

Рејтинзи, придружни овластувања (ако постојат), 
овластувања за одредена единица на контрола на лета-
ње односно овластувања за одредено работно место и 

покрај предметите од член 36 на овој правилник со по-
висок степен на знаење и способност за пренесување 
на знаењата, ги полага и следните предмети: 

други овластувања во дозвола на КЛ, се издаваат со 
важност од 2 години, а за лица постари од 40 години со 
важност од 1 година. 
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Член 47 
Дозвола на КЛ мора да содржи барем еден од след-

ните рејтинзи; 
1) Аеродромска визуелна контрола; 
2) Аеродромска инструментална контрола; 
3) Приодна процедурална контрола; 
4) Приодна надзорна контрола; 
5) Обласна процедурална контрола и 
6) Обласна надзорна контрола. 
 

Член 48 

Член 54 
КЛ врз основа на дозвола за работа, со впишан реј-

тинг за приодна процедурална контрола, КЛ може да 
обезбедува услуга на контрола на летање на воздухоп-
лови во доаѓање, одење или транзитирање во зоната на 
надлежност, без употреба на надзорна опрема. 

 
Член 55 

Рејтинг за приодна процедурална контрола нема 
придружни овластувања. 

 
Член 56 КЛ врз основа на дозвола за работа, со впишан реј-

тинг за аеродромска визуелна контрола, може да обез-
бедува услуга на контрола на летање за аеродромски 
сообраќај на аеродром за кој нема објавено инструмен-
тални процедури за полетување и слетување на возду-
хоплови.  

Член 49 
Рејтингот за аеродромска визуелна контрола нема 

придружни овластувања. 
 

Член 50 
Дозвола на КЛ со важечки рејтинг за аеродромска 

визуелна контрола мора да има впишано барем едно 
овластување за одредена единица на контрола на лета-
ње односно овластување за одредено оперативно ра-
ботно место.  

Член 51 
КЛ врз основа на дозвола за работа, со впишан реј-

тинг за аеродромска инструментална контрола, може 
да обезбедува услуга на контрола на летање на аеро-
дромски сообраќај на аеродром за кој има објавено ин-
струментални процедури за полетување или слетување 
на воздухоплови.  

Член 52 
Со рејтинг за аеродромска инструментална контро-

ла се издава барем едно од следните придружни овла-
стувања: 

1) Контролна кула, на аеродроми каде што услугата 
на контрола на летање на воздухоплови во лет и на воз-
духоплови што се движат на површини за маневрирање 
се обезбедува од едно оперативно работно место. 

2) Контрола на движење на земја, на аеродроми ка-
де што услугата на контрола на летање на воздухопло-
ви што се движат на површини за маневрирање се 
обезбедува од оперативно работно место од кое не се 
обезбедува услуга на контрола на летање за воздухоп-
лови во лет. 

3) Контрола на воздухолови во лет, на аеродроми 
каде што услугата на контрола на летање на воздухо-
плови во лет (во аеродромска зона) се обезбедува од 
оперативно работно место од кое не се обезбедува ус-
луга на контрола на летање за воздухоплови што се 
движат на површини за маневрирање. 
Со рејтинг за аеродромска инструментална контро-

ла и придружно овластување за кула или придружно 
овластување за контрола на движење на земја може да 
се издаде и придружно овластување за надзорна кон-
трола на движења на земја на аеродроми каде што за 
контрола на движење на земја се користат надзорни си-
стеми во услови на слаба видливост или во делови од 
аеродром каде нема оптичка видливост. 
Со рејтинг за аеродромска инструментална контро-

ла и придружно овластување за кула или придружно 
овластување за контрола на воздухоплови во лет може 
да се издаде и придружно овластување за аеродромска 
радарска контрола на аеродроми каде што при обезбе-
дување на услугата на контрола на летање се обезбеду-
ва и аеродромска радарска контрола на летање. 

 
Член 53 

Дозволата  на КЛ со важечки рејтинг за аеродромска  
инструментална контрола и барем едно придружно ов-

Дозвола на КЛ со важечки рејтинг за приодна про-
цедурална контрола мора да има впишано барем едно 
овластување за одредена единица на контрола на лета-
ње односно овластување за одредено оперативно ра-
ботно место.  

Член 57 
КЛ врз основа на дозвола за работа, со впишан реј-

тинг за приодна надзорна контрола, може да обезбеду-
ва услуга на контрола на летање на воздухоплови во 
доаѓање, одење или транзитирање во зоната на надлеж-
ност, со употреба на надзорна опрема. 

 
Член 58 

Со рејтинг за приодна надзорна контрола се издава 
барем едно од следните придружни овластувања: 

1) Радар, каде видот на надзорна опрема што се ко-
ристи при давање на услуги на приодна контрола на ле-
тање е примарен и/или секундарен надзорен радар; 

2) Автоматски зависен надзор, каде видот на над-
зорна опрема што се користи при давање на услугата 
на контрола на летање е некој систем за автоматски за-
висен надзор. 
Со рејтинг за приодна надзорна контрола и при-

дружно овластување за радар може да се издаде и: 
1) придружно овластување за водење на воздухоп-

лови во приод со прецизен радар кое што го овластува 
КЛ да користи прецизен радар при водење на возду-
хоплови во прецизен приод за слетување, контролиран 
од земја; 

2) придружно овластување за водење на воздухоп-
лови во приод со надзорен радар кое што го овластува 
КЛ да користи надзорен радар при водење на возду-
хоплови во непрецизен приод за слетување, контроли-
ран од земја.  

Член 59 
Дозвола на КЛ со важечки рејтинг за приодна над-

зорна контрола и барем едно придружно овластување, 
мора да има впишано и барем едно овластување за 
одредена единица на контрола на летање односно овла-
стување за одредено оперативно работно место. 

 
Член 60 

Врз основа на дозвола за работа КЛ, со впишан реј-
тинг за обласна процедурална контрола, КЛ може да 
обезбедува услуга на контрола на летање во контроли-
рана област, без употреба на надзорна опрема. 

 
Член 61 

Рејтинг за обласна процедурална контрола нема 
придружни овластувања. 

 
Член 62 

Дозвола на КЛ со важечки рејтинг за обласна про-
цедурална контрола мора да има впишано барем едно 
овластување за одредена единица на контрола на лета-
ње односно овластување за одредено оперативно ра-
ботно место.  

Член 63 
КЛ врз основа на дозвола за работа, со впишан реј-

ластување, мора да има впишано и барем едно овласту-
вање за одредена единица на контрола на летање  однос-
но овластување за одредено оперативно работно место. 

тинг за обласна надзорна контрола, може да обезбедува 
услуга на контрола на летање во контролирана област, 
со употреба на надзорна опрема. 
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Член 64 
Со рејтинг за обласна надзорна контрола се издава 

барем едно од следните придружни овластувања: 
1) Радар, каде видот на надзорна опрема што се ко-

ристи при давање на услуги на обласна контрола на ле-
тање е примарен и/или секундарен надзорен радар и 

2) Автоматски зависен надзор, каде видот на над-
зорна опрема што се  користи при давање на услугата 
на контрола на летање е некој систем за автоматски за-
висен надзор.  

IV.2.2. Овластување оценувач/испитувач на компе-
тентност на контролори на летање  

Член 74 
Овластување оценувач/испитувач на компетентност 

му се издава на инструктор на контрола на летање, кој 
успешно завршил обука за оценувач/испитувач на ком-
петентност, има важечка дозвола на КЛ со одреден реј-
тинг и придружно овластување, има најмалку 5 години 
искуство како КЛ и има најмалку 2 години овластува-
ње за одредена единица на контрола на летање односно 

Член 65 
Дозвола на КЛ со важечки рејтинг за обласна над-

зорна контрола и барем едно придружно овластување, 
мора да има впишано и барем едно овластување за 
одредена единица на контрола на летање односно овла-
стување за одредено оперативно работно место. 

 
Член 66 

Со рејтинг за приодна надзорна контрола односно 
со рејтингот за обласна надзорна контрола и придруж-
но овластување за радар или придружното овластување 
за автоматски зависен надзор може да се издаде и при-
дружно овластување за терминална контрола на летање 
кое што го овластува КЛ да обезбедува услуги на тер-
минална контрола на летање. 

 
IV.1.3. Дозвола на помошник контролор на летање 

 
Член 67 

Дозвола на ПКЛ му се издава на лице кое наполни-
ло најмалку 18 години живот, успешно завршило по-
четна обука за ПКЛ, обука во единица на контрола на 
летање за одредено работно место, положил соодветен 
испит пропишан со овој правилник и има важечко ле-
карско уверение.  

Член 68 
Дозволата на ПКЛ не содржи рејтинзи и пратечки 

овластувања.  
Член 69 

Во дозволата на ПКЛ мора да има впишано барем 
едно овластување за одредена единица на контрола на 
летање, односно за одредено оперативно работно место. 

 
Член 70 

Овластување за одредена единица на контрола на 
летање односно овластување за одредено работно ме-
сто впишани во дозвола на ПКЛ се издаваат со важност 
од 2 години, а за лица постари од 40 години со важност 
од 1 година. 

 
Член 71 

Врз основа на дозвола на ПКЛ, имателот може да 
извршува одредени работи во врска со контрола на ле-
тање пропишани како задачи и одговорности за одре-
деното оперативно работно место за кое е овластен 
ПКЛ. 

 
IV.2.1. Овластување инструктор на контрола  

на летање 
 

Член 72 
Овластување инструктор на КЛ му се издава на КЛ 

кој успешно завршил обука за инструктор на контрола 
на летање, има важечка дозвола на КЛ со одреден реј-
тинг и придружно овластување со најмалку 2 години 
искуство во истите и положил соодветен испит пропи-
шан со овој правилник. 

 
Член 73 

Врз основа на дозвола за работа со впишано овласту-

одредено работно место за кое врши оценување/испи-
тување и положил соодветен испит пропишан со овој 
правилник.  

Член 75 
Врз основа на дозвола за работа со впишано овла-

стување оценувач/испитувач на компетентност, КЛ вр-
ши континуирано оценување на компетентноста на КЛ 
според одобрена програма за одржување на компетент-
носта во одредена единица на контрола на летање и 
спроведува испити, редовни и вонредни проверки на 
компетентноста на студенти КЛ и КЛ. 

 
IV. 2.3. Овластување инструктор на помошник  

контролор на летање  
Член 76 

Овластување инструктор на ПКЛ му се издава на 
ПКЛ кој успешно завршил обука за инструктор на 
ПКЛ, има важечка дозвола на ПКЛ со најмалку 2 годи-
ни искуство како ПКЛ и положил соодветен испит про-
пишан со овој правилник. 

 
Член 77 

Врз основа на дозвола за работа со впишано овла-
стување инструктор на ПКЛ, инструкторот ПКЛ врши 
обука на кандидати за ПКЛ и ПКЛ според одобрената 
програма за обука во одредена единица на контрола на 
летање. 

 
IV. 2.4. Овластување оценувач/испитувач на компе-

тентност на помошник контролор на летање 
 

Член 78 
Овластување оценувач/испитувач на компетентност 

на ПКЛ му се издава на инструктор на ПКЛ кој успеш-
но завршил обука за оценувач/испитувач на компетент-
ност, има важечка дозвола на ПКЛ, има најмалку 3 го-
дини искуство како ПКЛ и положил соодветен испит 
пропишан со овој правилник. 

 
Член 79 

Врз основа на дозвола за работа со впишано овла-
стување оценувач/испитувач на компетентност на 
ПКЛ, ПКЛ врши оценување на компетентноста на ПКЛ 
според одобрена програма за одржување на компетент-
носта во одредена единица на контрола на летање и 
спроведува испити, редовни и вонредни проверки на 
компетентноста на кандидати за ПКЛ и ПКЛ. 

 
IV. 3. Одржување на компетентност и продолжување 

на дозвола за работа  
Член 80 

Секоја единица на контрола на летање мора да има 
одобрена програма за одржување на компетентност, 
каде е опишан процесот на одржување на компетент-
ност на КЛ, ПКЛ, инструкторите и оценувачите/испи-
тувачите на компетентност. 
Програмата од став 1 на оваа одредба ја одобрува 

Управата, а како минимум треба да содржи: минима-
лен број на часови оперативна работа за даден период 
за секое работно место, детален опис на процесот на 
оценување на компетентност, начинот на назначување 

вање инструктор на КЛ, инструкторот КЛ врши обука на 
студенти КЛ и КЛ според одобрената програма за обука 
во одредена единица на контрола на летање. 

на оценувачите/испитувачите на компетентност, про-
грама и динамика на спроведување на повремена обука 
за работа во вонредни ситуации, процес на дообука во 
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случај некој да биде оценет како некомпетентен, спе-
цијални процедури за компетентност по подолго отсус-
тво од работа, архивирање на документите за следење 
на компетентност и административните постапки повр-
зани со целиот процес. 
Надзор за правилно спроведување на програмата за 

одржување на компетентност врши Управата.   
Член 81 

Лицето кое поседува дозвола за работа треба до 
Управата да поднесе барање за продолжување на важ-
носта најмалку 15 дена, но не повеќе од 60 дена пред 

Лицето чија важност на дозволата за работа, однос-
но важност на одреден рејтинг и/или овластување, била 
суспендирана, може да извршува оперативни работи во 
врска со контрола на летање само под надзор на соод-
ветно квалификуван инструктор. 

 
Член 86 

Во случај кога решението за суспензија на важност 
на дозволата или одреден рејтинг и/или овластување е 
донесено поради тоа што лицето било инволвирано во 
инцидент, сериозен инцидент, незгода или несреќа, то-

истекот на важноста на дозволата, освен во исклучи-
телни случаи (кога постои оперативна оправданост) ба-
рање за продолжување на важноста на дозволата за ра-
бота може да се поднесе и пред овој период. 
Лицето кое поднесува барање за продолжување на 

важноста на дозволата за работа треба исто така да 
обезбеди доказ за психофизичката способност (лекар-
ско уверение) и доказ дека е оценето како компетентно 
од страна на овластен оценувач/испитувач за сите реј-
тинзи и овластувања на кои се однесува барањето за 
продолжување. 
Дозволата на студент КЛ може да се продолжи на 

најмнoгу уште 1 година и тоа само кога обуката во 
одредена единица на контрола на летање од оправдани 
причини не завршила во предвидениот период.  

Член 82 
Лицето што нема да ја продолжи важноста на доз-

волата во пропишаниот рок може да го стори тоа со по-
лагање на практичниот дел од испитот за рејтинзите, 
придружните овластувања и овластувањата што ги има 
во дозволата, доколку не поминале 6 месеци од истекот 
на важноста. 

Член 83 
Доколку поминале 6 месеци од истекот на важноста 

на дозволата за работа, лицето пред да поднесе барање за 
продолжување на рокот на важноста, треба успешно да ја 
заврши предвидената обука според одобрената програма 
за обука во одредена единица на контрола на летање и да 
го положи целиот испит предвиден со овој правилник.  

IV.4. Суспендирање и повлекување на дозволата  
за работа  
Член 84 

Дозволата за работа односно одреден рејтинг или 
овластување ќе бидат суспендирани доколку:  

1) лицето што ја поседува дозволата било инволви-
рано во воздухопловен инцидент, сериозен инцидент, 
незгода или несреќа;  

2) лицето има прекин  во оперативна работа за 
одреден рејтинг и/или овластување што го поседува 
подолг од 60 дена;  

3) лицето не може да ги задоволи минимумите одре-
дени со одобрената програма за одржување на компе-
тентност во одредена единица на контрола на летање;  

4) лицето е оценето како некомпетентно за одреден 
рејтинг и/или овластување според одобрената програ-
ма за одржување на компетентност во одредена едини-
ца на контрола на летање и  

5) лицето не е психофизички способно за извршува-
ње на задачите за кои му е издадена дозволата. 
Доколку е исполнет барем еден услов од ставот 1 на 

овој член, единицата на контрола на летање треба при-
времено да не му дозволи на лицето да извршува рабо-
ти за кои се однесува суспензијата и за тоа веднаш да ја 
извести Управата. 
Управата во рок од 3 дена донесува решение за сус-

пензија на важноста на дозволата односно рејтингот 
или овластувањето за период не подолг од 6 месеци.  

Член 85 
Лицето чија важност на дозволата за работа, однос-

но важност на одреден рејтинг или овластување, била 

гаш во рок од 30 дена треба да се утврди компетентно-
ста на лицето. Ако се утврди дека лицето е компетент-
но, тогаш Управата го повлекува решението за суспен-
зија на важност. 

Член 87 
Во случај кога решението за суспензија на важност 

на дозволата или одреден рејтинг и/или овластување е 
донесено поради тоа што лицето има прекин во опера-
тивна работа за одреден рејтинг и/или овластување по-
долг од 60 дена но пократок од 6 месеци, тогаш Упра-
вата може да го повлече решението за суспензија, по 
добиен извештај од одредена единица на контрола на 
летање дека е спроведена практична проверка на знае-
ње за дозволата, рејтингот и/или овластувањата кои би-
ле суспендирани.  

Член 88 
Во случај кога решението за суспензија на важност 

на дозволата или одреден рејтинг и/или овластување е 
донесено поради тоа што лицето не може да ги задоволи 
минимумите за компетентност од програмата за одржу-
вање на компетентноста на одредена единица на контро-
ла на летање или пак е оценето за некомпетентно за 
одреден рејтинг и/или овластување, тогаш единицата на 
контрола на летање е должна да обезбеди ре-обука во 
рок од 6 месеци. Управата може да го повлече решение-
то за суспензија по добиен извештај од одредена едини-
ца на контрола на летање дека лицето успешно ја завр-
шило повторната обука и е оценето како компетентно.  

Член 89 
Доколку по истекот на решението за суспензија на 

важност на дозволата за работа односно одреден рејтинг 
и/или овластување, лицето сеуште не ги исполнува усло-
вите за повлекување на важност на решението за суспен-
зија, Управата издава решение за повлекување на важно-
ста на дозволата, одреден рејтинг и/или овластување.  

Член 90 
Лицето чија дозвола за работа, одреден рејтинг или 

овластување биле повлечени, има право на жалба до 
Министерството за транспорт и врски во рок од 15 де-
на од приемот на решението за повлекување на дозво-
лата, рејтингот и/или овластувањето.  

Член 91 
Обрасците на дозволите на КЛ, ПКЛ, студент КЛ и 

образецот на барањето за издавање на дозволите се дадени 
во прилог 1, 2, 3, 4 и се составен дел на овој правилник. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 92 
На лицето кое на денот на влегувањето во сила на 

овој правилник поседува дозвола на КЛ му се признава 
соодветна дозвола со следните рејтинзи:  

- аеродромска контрола на летање се признава како 
рејтинг за аеродромска инструментална контрола со 
придружно овластување кула;  

- приодна контрола без овластување за водење на 
воздухоплови со помош на радар се признава како реј-
тинг за приодна процедурална контрола;  

- приодна контрола со овластување за водење на 
воздухоплови со помош на радар се признава како реј-
тинг за приодна надзорна контрола со придружно овла-
стување радар;  

суспендирана има право на жалба до Министерството 
за транспорт и врски во рок од 15 дена од приемот на 
решението за суспензија на важност. 

- обласна контрола без овластување за водење на 
воздухоплови со помош на радар се признава како реј-
тинг за обласна процедурална контрола и  



Стр. 80 - Бр. 79 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 декември 2003 
 

- обласна контрола со овластување за водење на 
воздухоплови со помош на радар се признава како реј-
тинг за обласна надзорна контрола со придружно овла-
стување радар. 

Член 93 
Лицата кои не поседуваат дозвола на КЛ и кои се 

наоѓаат на обука за КЛ во одредена единица на контро-
ла на летање во моментот на влегување во сила на овој 
правилник треба во рок од 30 дена да поднесат барање 
за издавање на дозвола на студент КЛ, освен ако не за-
почнале полагање на испит за стекнување на дозвола за 
работа и/или одредено овластување. 

 
Член 94 

На лицето кое на денот на влегувањето во сила на 
овој правилник поседува дозвола на ПКЛ му се призна-
ва дозволата со пратечките овластувања. 

 
Член 95 

На лицата што поседуваат овластувања за одредена 
единица на контрола на летање односно одредено ра-
ботно место им се признаваат истите овластувања.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Член 96 
На КЛ кои поседуваат овластување на инструктор на 

контрола на летање им се признава истото овластување. 
На инструкторите на контрола на летање кои имаат 

најмалку 5 години искуство како КЛ и најмалку 2 годи-
ни искуство за работното место за кое ќе вршат оцену-
вање/испитување и кои се на утврдената листа на 
стручњаци со денот на влегувањето во сила на овој 
правилник им се признава овластување на оценувач/ис-
питувач на компетентност.  

Член 97 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за стручна подгото-
вка, испити и дозвола за работа на контролори на лета-
ње (�Службен лист на СФРЈ� бр. 62/79).  

Член 98 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  

  Бр. 02-13736           Министер за транспорт и врски, 
1 декември 2003 година                Агрон Буџаку, с.р. 

       Скопје 
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Oгласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за долг, по тужба на 

тужителот Гајевски Павле, против тужениот Глигор 
Ивановски на ул. �Роза Луксембург� бр. 20 Скопје, а 
сега е со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 4.958 евра. 

Доколку тужената не се јави во Основниот суд во 
Делчево, во наведениот рок ќе и биде поставен привре-
мен застапник кој ќе ги врши сите права и должности 
се до завршување на постапката за развод на брак пред 
овој суд, односно се додека Центарот за социјална 
работа не го извести судот дека назначил старател. За 
привремен застапник на тужената се назначува дипло-
мираниот правник, стручен соработник при Основниот 
суд во Делчево, Миле Горгиевски од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 16/03.  (32567) 
 Се повикува тужениот Глигор Ивановски да се јави 

во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас на 
огласната табла во судот и во �Службен весник на 
РМ�. Во спротивно доколку не се јави или не ангажира 
полномошник судот ќе му постави времен старател од 
редот на адвокатите во Скопје, согласно одредбите на 
ЗПП кој ќе ги застапува тужените се додека тужените 
или нивни полномошник не се јави  во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII. П. бр. 

988/03                                                                       (32445) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II � СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II � Скопје поведена е 

парнична постапка по тужба на тужителот Роберт Де-
мировски од Скопје, за развод на брак против тужената 
Фатиме Демировска, на непозната адреса во странство. 
Со решение XI П. бр. 2650/03 од 20.11.2003 година 

судот на тужената Фатиме Демировска и постави при-
времен застапник, адвокатот Мирољуб Пандиловски од 
Скопје, кој ќе ги застапува интересите на тужената до 
правосилното завршување на постапката. 
Се повикува тужената Фатиме Демировска во рок 

од триесет дена од објавувањето на огласот да се јави 
во судот, лично или преку полномошникот за да ја пре-
земе постапката. Во спротивно, истата ќе продолжи 
преку поставениот привремен застапник. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје, XI П. бр. 

2650/03.             (32626) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен 

предмет по тужба на Биберовиќ Бешир од с. Г. Ориза-
ри, против тужениот Рамадан Азир сега со непозната 
адреса на живеење, а поранешна с. Г. Оризари, за по-
стоење на договорен однос. 
Се повикува тужениот Рамадан Азир од с. Г. Ориза-

ри (сега со непозната адреса на живеење) во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот да пристапи во судот 
заради прием на тужба и покана за расправа која судот 
дополнително ќе ја одреди, или во истиот рок да поста-
ви свој полномошник што ќе ги застапува неговите ин-
тереси. 
Во спротивно, доколу во наведениот рок не се јави 

и не постави свој полномошник, за привремен застап-
ник на тужениот Рамадан Азир се одредува стручниот 
соработник при Основниот суд во Велес Гајдова Га-
бриела, која ќе ги има сите права и должности на за-
конски застапник по споменатиот предмет додека ту-
жениот или негов полномошник не се јави пред судот, 
односно додека органот за старателство не го извести 
судот дека поставил старател, а согласно член 79, став 
2, точка 4 од ЗПП. 
Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1927/2003.    (32739) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Пред Основниот суд во Делчево е заведен спор за 

развод на брак, по тужба на тужителот Мирко Атана-
сов од Делчево, против тужената Виолета Атанасова, 
родена Анакиева од Делчево, сега со место на живеење 
во Италија, со непозната адреса. 
Се повикува тужената Виолета Атанасова, родена 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка по предлогот за фи-

зичка делба на предлагачот Абдулов Енгелуш и Шерие 
Јусуфи од с. Крани, против Абдуловски Ридван од с. 
Крани, сега се непозната адреса во странство, во рок од 
30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, 
на судот да му достават точна адреса или да одреди 
свој полномошник. Во спротивно, судот по службена 
должност ќе му постави привремен застапник кој ќе го 
застапува неговото право и интерес, а се до окончува-
ње на постапката пред овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, Впп. бр. 35/03.  (32738) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4562/03 од 03.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054096?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на друштвото согласно ЗТД на 
Друштвото за трговија, транспорт и услуги на големо и 
мало увоз-извоз М.Б. - КОМПАНИ ДООЕЛ ул. �Борис 
Кидрич� бр. 49, Куманово. 
Со изјава за основање ДООЕЛ 01/2003 од 29.10.2003 

година, а основач е Мумин Бислими. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.85, 15.98/1, 15.98/2, 

15.31, 25.11, 25.12, 25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, застапување на странски фирми и ре-
експорт, меѓународни агенциски работи и туристички 
посредувања, комисиони и консигнациони работи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај. 

 Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени  во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. Управител е Мерита Бис-
лими, управител без ограничувања. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
4562/2003.                                                                (32645)     

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4995/03 од 04.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054529?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија КЕМО-
ФАРМ ДООЕЛ Скопје, бул. �Војводина� бб. 
Друштвото се основа со изјава за основање од 

Анакиева во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 
во �Службен весник на РМ�, да се јави во Основниот 
суд во Делчево и да ја пријави точната адреса. 

07.11.2003 година.  
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.1,3 
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51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.10, 60.24, 61.10, 
61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 
63.40, 64.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 

Фирма:  Друштво за производство, градежништво, 
трговија и услуги КЕДАР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, 
ул. �Бутелска� бр. 3/2. 
Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 

01.22/1, 01.23, 1.24, 01.30, 01.41, 01.42/2, 01.42, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.71, 
15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 20.10, 20.10/1, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.66, 26.82, 27.2, 27.21, 27.22, 27.31, 
27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.42, 27.51, 27.52, 27.53, 

71.21, 71.22, 71.23, 71.33, 71.34, 74.82, 74.84, комплетен 
надворешно трговски промет со  прехранбени и непре-
хранбени производи, застапување, посредување, реекс-
порт, консигнација, меѓународна шпедиција, меѓуна-
родно сообраќајно агенциски работи, меѓународен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ. 

 Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. Управител на 
друштвото е Владимир Сарафиловски од Скопје, со не-
ограничени овластувања. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
4995/2003.                                                                (32646)     

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4876/03 од 01.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054410?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги КОНМЕС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
�Благоја Стефковски� бр. 15-2/6. 
Назив и седиште на друштвото: Друштво  за произ-

водство, трговија и услуги КОНМЕС ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Благоја Стефковски� бр. 15-2/6. Скратен на-
зив на фирмата: КОНМЕС ДОО. Основачи на друштво-
то: Владимир Конески, Александар Конески и Здравко 
Конески од Скопје. 
Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1,  01.22/2, 01.24, 

01.25, 01.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.40, 74.84, 93.05, 63.30, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консиг-
национи работи, комисиони работи, малограничен про-
мет со соседните земји. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени  во правниот промет друштвото одговара со сиот 
свој имот. Лице овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешно трговскиот промет е Владимир Ко-
нески - управител без ограничување. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
4876/2003.                                                                (32647)     

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5047/03 од 05.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054580?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, градежништво, трговија и услуги КЕДАР ИН-
ЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, ул. �Бутелска� бр. 3/2. 

27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.2,2 28.30, 28.40, 28.51, 
28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 29.40, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.40, 36.50, 36.62, 45.1, 45.31, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.22, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 562.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 55.11,  55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 72.50, 72.60, 74.12, 74.81, 74.84, 93.02, 
93.05, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување странски правни 
и физички лица, меѓународен транспорт на стоки и лу-
ѓе во друмскиот сообраќај, консигнација, консигнацио-
ни складови и продавници, меѓународна шпедиција, 
реекспорт, малограничен промет со Р. Грција, Р. Буга-
рија, Р. Албанија и СР. Југославија. 

 Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени  
во правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сиот свој имот. Во внатрешно и надворешно тргов-
скиот промет како управител без ограничување е имену-
вана Веса Стефановска од Скопје, ул. �Бутелска� бр. 3/2. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
5047/2003.                                                                (32648)     

__________  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4870/03 од 02.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054404?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ФАМНОВА ДОО Скопје, ул. 
�Благоја Стефковски� бр. 4. 
Дејности:  23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.1,5 

24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.65, 
24.70, 25.21, 25.2,2 25.23, 25.24, 36.11, 36.63, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 63.30, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реекс-
порт,  застапување на странски правни и физички лица, 
консигнациона продажба, меѓународен транспорт нас 
токи и патници, услуги на меѓународна шпедиција. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени   во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Боро Цветковски - управител 
Основачи: Стефановски Стојан од Скопје, ул. �Бу-

телска� бр. 3/2, и Арџелиев Кирил од Скопје, ул. �Сла-
вејко Арсов� бр. 6. 

без ограничувања. 
   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4870/2003.                                                                (32649)     
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4976/03 од 27.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054510?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ТИПО КОМПЈУТЕРИ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз ул. �143� бр. 13, Гостивар. 
Скратен назив: ТИПО КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Го-

стивар. 
Дејности: s05.02, 14.1,1 14.12, 14.21, 15.81/1, 

14.82/1, 15.82/2, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 18.30, 19.10, 

74.84, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 45.11, 45.21, 45.22, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 74.20, 74.20/5, 50.30/1, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.41, 51.52, 51.65, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 64.20, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
превоз на патници, застапување и  посредување  во 
надворешниот промет, комисионо и консигнационо ра-
ботење, туристички и угостителски услуги, изведување 

29.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 
22.25, 22.33, 24.65, 25.11, 25.1,2 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 27.33, 27.34, 30.02, 24.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.40, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.3,3 51.34, 51.35,5 1.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.13/3, 70.11, 70.12, 20.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, консиг-
национа продажба, застапување и посредување во про-
метот на стоки и услуги, реекспорт. 

 Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските наста-
нати во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. Лице овластено за застапува-
ње на друштвото во внатрешниот и надворешно-тргов-
скиот промет е Валентино Божиновски. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
4976/2003.                                                                (32650)     

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6410/03 од 25.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054144?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на друштвото како ДООЕЛ на  
Друштвото за трговија, угостителство, транспорт и услу-
ги БЕРАТ-ДЕЛУКС ДООЕЛ експорт-импорт ул. �18-ти 
Ноември� бр. 83, Гостивар. 
Трговското друштво е основано со акт за основање - из-

јава бр. 01/1 од 30.10.2003 година, а основач е Исмаили Зе-
беџет од Гостивар, ул. �18-ти Ноември� бр. 83, Гостивар. 
Дејности: 15.11, 18.10, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 

25.13, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 01.22/1, 01.24, 
01.25, 02.01, 05.02, 15.12, 15.13, 15.2,0 15.32, 15.43, 
15.51, 15.81/1, 15.86, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 
36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56,5 1.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 

на инвестициони работи во странство. 
Управител е Исмаили Зебеџет - управител без огра-

ничување. 
   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4610/2003.                                                                (32651)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4970/03 од 27.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054504?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за превоз, тр-
говија и услуги НАН ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Нико-
ла Русински� бр. 8/1-25. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.1,5 
51.16,5 1.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 1.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 93.05, 
65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 70.31, 63.30, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 63.40, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување  во 
прометот со стоки и услуги, компензациони работи, ре-
експорт, туристички услуги,меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. Содружници: Ненад Але-
ксиќ и Татјана Алексиќ. Лице овластено за застапува-
ње и претставување на друштвото во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Ненад Алексиќ - 
управител без ограничување. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
4970/2003.                                                                (32652)     

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4956/03 од .12.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на трговецот поединец Мини 
маркет БОБИ-СМ Цветанка Геле Mарковска ТП с. Виз-
бегово, Скопје. 
Основач е Цветанка Марковска, ул. �5� бр. 3,  с. Виз-

бегово, Скопје. 
Дејности: 52.11, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 

52.27, 52.33, 52.47.  
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските  спрема трети лица   
одговара со целиот свој личен имот. Одговорно лице: 
Цветанка Марковска - управител без ограничувања. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
4956/2003.                                                                (32653)     

__________  
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

55.12,55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
60.30, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 

бр. 5042/03 од 02.12.2003 година, во регистарска  влош-
ка бр. 02054575?-8-03-000, го запиша во трговскиот ре-
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гистар основањето на Друштвото за производство, уго-
стителство, промет  и услуги ДА-КО-НИ-КОМПАНИ 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Илинденска� бр. 138а, Скопје. 
Основач е Крсто Ковачевски од Скопје, ул. �Разло-

вачко востание� бр. 2/1-3. 
Фирма: Друштво за производство, угостителство, 

промет  и услуги ДА-КО-НИ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-
извоз ул. �Илинденска� бр. 138а, Скопје. Седиште: 
Скопје, ул. �Илинденска� бр. 138а. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.3,0 50.30/1, 50.30/2, 

50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 

Основач е Мотас Константинос од Солун - Републи-
ка Грција, ул. �Т. Софули� бр. 62. 
Дејности: 11.10, 11.20, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 

4.66, 26.62, 28.72, 28.75, 29.56, 29.71, 29.72, 40.10/3, 40.20, 
50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62,5 
1.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 

51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51,66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 71.10, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.30, 72.10, 72.20, 72.40, 72.60, 74.40, 
74.83, 92.34, 93.02, 93.05, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи,  за-
стапување и одредување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациска 
продажба меѓународен транспорт на стоки и патници, 
угостителски и туристички услуги во странство, презе-
мање на градежни работи во странство, меѓународна 
шпедиција и малограничен промет со грција, Албанија, 
Бугарија и СР Југославија. 
Целосна одговорност. 
Управител на друштвото е лицето Милојко Николо-

ски од Скопје, ул. �Илинденска� бр. 138 а.  
 Овластувања: друштвото во правниот промет со 

истапува во свое име и за своја сметка. Одговорност: 
друштвото за обврските  во правниот промет со трети 
лица  преземени во текот на работењето одговара со 
сите свои средства. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
5042/2003.                                                                (32654)     

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2530/03 од 07.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052067?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија, транспорт  и услуги ДАЛГ-ПРОМ Даниела ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. �Ѓорѓи Соколов� бб, 
Кавадарци. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.46, 01.13/1, 01.13/2, 01.41, 15.32, 15.51, 15.52, 
15.81, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 
20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 50.20, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 
65.12/3, 26.40, 26.61, 26.62, 26.66, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

2530/2003.                                                                (31787)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4742/03 од 14.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054276?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-

52.23, 52.24,5 2.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
71.33, 71.34, 72.60, 74.84, 92.34, 93.05, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија и Србија и Црна Гора, услуги на меѓу-
народниот транспорт на стоки и патници, услуги на меѓу-
народна шпедиција, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. Мотас Константинос - 
управител со неограничени овластувања.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4742/2003.                                                                (31788)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4748/03 од 24.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054282?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги НАДИЦА-РОС ДООЕЛ увоз-извоз Росо-
ман, ул. �Маршал Тито� бр. 95. 
Содружник и управител е Јанев Ванчо од Росоман, 

ул. �Маршал Тито� бр. 95. 
Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24 18.30, 

50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22,5 
1.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.1,1 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24 
65.125/3, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-
седните земји, застапување и посредување на странски 
фирми, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, комисиони и консигнациони рабо-
ти, реекспорт и лизинг. 
Друштвото во  правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цели-
от свој имот.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4748/2003.                                                                (31789)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4723/03 од 21.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054257?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги 
ЕВРОПРОДУКТ - ГИП ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �Тасино 
Чешмиче� бр. 2а, Скопје. 
Основач е Петар Ивановски од Скопје, ул. �Тасино 

Чешмиче� бр. 2а, Скопје. 
водство, трговија и услуги НОВА-ГАС ДООЕЛ експорт-
импорт Богданци, Автобаза Дубрава. 

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 44.50, 
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50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18,5 1.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.2,1 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
74.83, 74.84, 63.40, 63.30, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непрехран-

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот 
свој имот.  
Даниела Џамбаска  управител без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4883/2003.                                                                (31792)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4182/03 од 10.11.2003 година, го запиша во трговскиот 
бени производи, комисиона продажба, консигнациона 
продажба, реекспорт, застапување на странски фирми, 
посредување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, изведување на инвестициони работи, малограни-
чен промет со соседните држави Грција Бугарија, Алба-
нија и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. Петар Ивановски,   упра-
вител без ограничувања.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4723/2003.                                                                (31790)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4836/03 од 26.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054370?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за инже-
неринг и градежништво ЛИК -АВВЕ ИНЖЕНЕРИНГ 
ДООЕЛ експорт-импорт Неготино, ул. �М. Тито� бр. 
128/1/1, Неготино. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 

20.20, 20.30, 20.40, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 561.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42,5 1.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33,  52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44,  
52.44/3, 5.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2,  
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.20, 74.20/1, 74.20/2,74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5,  74.81, 74.84, 80.42, 92.33, 92.34, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување во 
прометот со стоки и услуги, малограничен промет со 
соседните земји Албанија, Грција, Бугарија и СР Југос-
лавија, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
Васил Ликарски од Неготино, ул. �М. Тито� бр. 

128/1/1, содружник. 
Васил Ликарски -  управител без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4836/2003.                                                                (31791)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 48883/03 од 24.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054417?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП на Фризерско студио ДА-
НИЕЛА ЏД Даниела Благоја Џамбаска ТП ул. �Народен  
фронт� бр. 19/2-16, Скопје. 
Назив: Фризерско студио ДАНИЕЛА ЏД Даниела 

Благоја Џамбаска ТП. Седиште:  ул. �Народен  фронт� 
бр. 19/2-16, Скопје. Основач е Даниела Џамбаска од 

регистар Друштвото за производство и трговија АДРИА 
СН ДООЕЛ Скопје, ул. �Соле Стојчев� бр. 1/1-3. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 

15.33, 15.41, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 
16.00, 20.10/2, 20.40, 20.51, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.51, 
28.52, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.22, 
29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 34.20, 32.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,5 
1.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,5 
2.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.51, 60.24, 
63.12, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредништво, застапништво, консигнација 
и реекспорт. 
Управител овластен за застапување во внатрешниот 

и надворешниот трговски промет е лицето Суат Боја-
џиески. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4182/2003.                                                                (31793)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4766/03 од 17.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054300?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги 
КАЛИПСУС ВЕС ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Димитар Вла-
хов� бр. 17, Велес. 
Назив: Друштво за трговија и услуги КАЛИПСУС 

ВЕС ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Димитар Влахов� бр. 17, 
Велес. 

 Седиште: ул. �Димитар Влахов� бр. 17, Весел. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 
15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.13, 17.16, 17.30, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52,17.53, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.24, 21.25, 22.22, 
25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23,  25.24, 27.51, 
27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.21, 27.2,2 28.22, 29.13, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 
29.24, 29.72, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 36.11, 
36.1,2 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.34,  45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 

Скопје, :  ул. �Народен  фронт� бр. 19/2-16. 
Дејности: 93.02, 93.04. 

51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
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51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45,5 1.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.33, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 

народни мото собири и натпревари; учество со мотори-
сти на државни првенства, релија, меѓународни мото 
манифестации и друго. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Здружението на граѓани 
Мото клуб ИЗИ РАЈДЕРС � Скопје, се стекнува со 
својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (32419) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. 

92.34, 92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, услуги на меѓународниот транспорт на сто-
ки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапу-
вање и посредување, консигнација,  реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет друштвото одговара во висина на си-
те свои средства. Овластено лице за застапување е Зафи-
ровска Елза од Велес - управител без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4766/2003.                                                                (31794)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4851/03 од 26.11.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054385?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТП на трговија на мало со не-
прехранбени производи ТП ТРИМ-КОМПЈУТЕРС Трим 
Дашнор Ќемали ул. �Лиман Кеба� бр. 1, Дебар. 
Основач и управител без ограничување е Трим  Ќе-

мали ул. �Лиман Кеба� бр. 1, Дебар. 
Дејност: 52.48. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските свои одгова-
ра со целиот свој имот.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

4851/2003.                                                                (31795)     
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 6656/1998 од 01.12.1998 година, во регистарска  влош-
ка бр. 02005999?-6-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на ТП на ТП - ЕЛЕКТРО УНИВЕР-
ЗАЛ - Електротехнички сервис и промет со електродело-
ви - Стојанов Душан Зоран, ул. �Благој Ѓорев� бб, Велес. 
Назив: ТП - ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛ - Електротех-

нички сервис и промет со електроделови - Стојанов Ду-
шан Зоран, ул. �Благој Ѓорев� бб, Велес. 
Седиште: ул. �Благој Ѓорев� бб, Велес. 
Дејности: 52.45, 52.72, 52.72/1, 52.72/2. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТП ќе одговара лично 
со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување во прометот е Сто-

јанов Зоран,  управител без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    

6656/1998.                                                                (31796)     
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд Скопје II � Скопје со решение III. 

Рег. бр. 63/03 од 3.11.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното. 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации Здружение на граѓани Мото Клуб 
ИЗИ РАЈДЕРС � Скопје, со седиште на бул. �Видое 

ЗГ. бр. 85/03 од 04.12.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша здруже-
нието на граѓани ЕВРОПСКА МЛАДИНА НА МАКЕ-
ДОНИЈА - Скопје, со седиште на ул. �Саса 8� бр. 2. 
Скопје. 
Цели и задачи на здружението се: да се залага за 

унапредување на положбата и општествениот статус на 
младите следејќи ги европските трендови; да организи-
ра и учествува на конференции, семинари, округли ма-
си и други организирани средби, да соработува со вла-
дини и невладини организации за остварување на цели-
те на здружението, јавно да настапува во остварување 
на своите цели користејќи ги сите средства на комуни-
кација. 
Со денот на запишување во регистарот на здруже-

нија и фондации здружението на граѓани ЕВРОПСКА 
МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА - Скопје, се стекнува 
со својство на правнo лице.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32468) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции се запишуваат измените и дополнувањата на стату-
тот на Угостителско туристичко здружение - Охрид, 
запишано со решение Рег. Згф. бр. 21/02 од 09.05.2002 
година така што во иднина ќе работи под име �Маке-
донска туристичка заедница� - Охрид со седиште во 
Охрид на ул. �Стив Наумов� бр. 116. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (32742) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 674/03 од 04.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник  Тр-
говско друштво Авто школа ЦОБЕ Слободан ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. �Петар Ацев� бр. 1, жиро 
сметка бр. 300000000800189 при Комерцијална банка 
АД Скопје и регистарска влошка бр. 02025074?-8-06-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје  I � Скопје. 
Истата не се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (32395) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 683/03 од 27.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие за трговија и туризам �ВИТА� експорт-импорт ДОО 
Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 29, жи-
ро сметка бр. 40100-601-358192 при Агенција за работа 
со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-38339-
0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје  I � Скоп-
је. Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (32396) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 558/03 од 22.09.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за трго-

Смилевски Бато� бр. 9/2-12. 
Цели и задачи на здружението се: афирмирање и 

унапредување на мото спортот; организација на меѓу-

вија на големо и мало ЈОСКА експорт-импорт ц.о. Скоп-
је, со седиште на ул. �Народен фронт� бр. 25-57, жиро 
сметка број 40100-601-28624 при Агенција за работа со 
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блокирани сметки на учесниците во платниот промет на 
Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-
3414-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (32435) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 42/03 од 25.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 
97/2003 од 13.11.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за трговија, производство, 
угостителство, превоз, увоз-извоз �ЈОВИЦА� Стојмир 
Велјаноски ДООЕЛ Кичево и истата не се спроведува 
поради немање на средства за стечајна маса и се заклу-
чува стечајната постапка над наведениот должник сог-
ласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (32458) 

__________  
водство, градежништво, трговија и угостителство 
�ТРАЧ-КОМПАНИ ЗТ� Зоран ДООЕЛ експорт-импорт 
Кавадарци, со седиште на ул. �Моша Пијаде� бр. 29/15, 
со жиро сметка бр. 200000090255388 во Стопанска бан-
ка АД Скопје, Филијала Кавадарци, регистрирано со 
решение Трег. бр. 2537/2001 од 29.06.2001 година на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата поради нема-
ње имот на должникот не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд  во Кавадарци.        (32454) 

__________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 58/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, трго-
вија и услуги �ГУСАР� Борис ДООЕЛ увоз-извоз Кава-
дарци, со седиште на бул. �Кочо Рацин� бр. 3-3/24, со жи-
ро сметка бр. 41620-601-69437 во Агенцијата за работа со 
блокирани сметки, ПЕ Кавадарци, регистрирано со реше-
ние Трег. бр. 12481/99 од 12.11.1999 година на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата поради немање имот на 
должникот не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд  во Кавадарци.        (32455) 

__________ 
 
Основниот суд во  Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 40/03 од 01.12.2003 година во поведената 
претходна постапка за утврдување на постоење на при-
чини за отворање на стечајна постапка над должникот 
АД �ДЕЛЧЕВО-ТАБАК� Делчево, ги определи следни-
те мерки за обезбедување:  
За привремен стечаен управник се именува Виктор 

Тодоров, дипломиран економист од Кочани, ул. �Гоце 
Делчев� бр. 1/3-17. 
До донесување на одлуката по предлозите за отво-

рање на стечајна постапка, должникот може да распо-
лага со својот имот, само со претходна дозвола на при-
времениот стечаен управник. 
Од Основниот суд во Кочани.         (32456) 

__________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 
Ст. бр. 34/2003 од 27.11.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над стечајниот должник Претпријатие во при-
ватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-из-
воз �СТЕЛАРС� П.О. с. Трсино, Виница, жиро сметка 
бр. 40401-601-24006 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, 
заведено во регистарот на Окружниот стопански суд во 
Штип, со решение Срег. бр. 1319/94 од 27.06.1994 годи-
на и истата не се спроведува поради немање на имот на 
должникот што би влегол во стечајна маса. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 45/2003 од 07.11.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
градежништво, трговија, угостителство, сообраќај и ус-
луги ЛИСИ Шани ДООЕЛ експорт-импорт с. Раковец, 
Боговиње, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-88116 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-
Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје 
под Трег бр. 2854/2000 и регистарска влошка бр. 
02031565-8-01-000 од 25.04.2000 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (32461) 

__________  
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 42/2003 од 14.03.2003 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
ДОУ-ТРИО ДОО увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-78630 што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки во Струмица, но е од-
лучено истата да не се спроведува поради немање имот 
на должникот, заради што и се заклучува. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 
Од Основниот суд во Струмица.        (32462) 

__________  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 479/03 од 02.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство и промет со енергенти ЕНЕРГОБРИКЕТ 
Брик ДОО Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандан-
ски� бр. 113, со жиро сметка број 40100-601-408874, 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет Скопје и регистарска вло-
шка број 02002368?-3-01-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32452)  

___________ 
 
Со решение на Основниот суд во Велес, Ст. бр. 

17/2002 од 27.10.2003 година, отворената стечајна по-
стапка над стечајниот должник �БАЛКАНИЈА - КО-
МЕРЦ� Ц.О. со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 64/2 
во Велес, се заклучува. 
Од Основниот суд во Велес.                            (32504) 

________ 
 

Се свикува Собрание на доверителите на должни-
кот ДОО �ИДНИНА� во стечај Струмица. 

Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.         (32457) 

Собранието на доверителите ќе се одржи на ден 
26.12.2003 година во 11,00 часот во судница бр. 4 во 
Основниот суд во Струмица. 
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На ова собрание ќе се разгледуваат предложените пла-

нови за реорганизација - програми на двајцата предлага-
чи, ќе се утврдат гласачките права на доверителите и ќе се 
гласа по предложените планови за реорганизација. 
Предложените планови за реорганизација-програми 

на предлагачите, заедно со примените изјаснувања од 
Одборот на доверителите, им се достапни за увид на 
учесниците во стечајната постапка на должникот, во 
стечајното досие. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (32568) 

_________ 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 70/03 од 29.04.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТ Мета-
лопласт-Комерц увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со 
жиро сметка бр. 210054264990113 што се води при Ту-
тунска банка АД Скопје но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�,  

Основниот суд во Струмица, објавува дека со реше-
ние  Ст. бр. 273/03 од 01.12.2003 година, е отворена  сте-
чајна постапка над должникот ППС за трговија на голе-
мо и мало, увоз-извоз со угостителство, туризам, произ-
водство, градежништво и технички услуги �ПРОКОМ� 
со П.О. Струмица, со жиро сметка број 41300-601-42882, 
која се води при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки Скопје, запишан во регистарот на поранешниот 
Окружен стопански суд во Штип со бр. на влошка 1-
5241-0 и Срег. бр. 2641/92 на 25.12.1992 година.  
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.  
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (32570)  

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, објавува дека со реше-

ние  Ст. бр. 201/03 од 01.12.2003 година, отвори стечај-
на постапка над должникот Производно трговска и ус-
лужна задруга �ТАКЕШ� увоз-извоз ПО Прилеп, со се-
диште на ул. �Пчиња� бр. 5, запишана во регистарска 
влошка бр. 2-695, со решение Срег. бр. 924/98 на Ос-
новниот суд во Битола, со основна дејност трговија на 
мало во продавници со мешовита стока, со жиро сме-
тка број 300020000958-71, при Комерцијална банка АД 
Скопје - Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради немање на имот.  
Од Основниот суд во Прилеп.                         (32571)  

___________ 
 
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајна 

постапка Ст. бр. 35/02 на должникот �САНДЕ ЦВЕ-
ТКОВСКИ� ДОО во стечај с. Горобинци � Свети Нико-
ле, по одржано извештајно рочиште на ден 17.11.2003 
година, го донесе следното решение: 
Се констатира дека Собранието на доверителите, на 

одржаното извештајно рочиште одлучи должникот 
�САНДЕ ЦВЕТОВСКИ� ДОО во стечај с. Горобинци � 
Светни Николе, да се ликвидира. 
Се задолжува стечајниот управник веднаш по доби-

вањето на ова решение да пристапи кои претворање на 
имотот во пари, предмети и други имотни права што 
претставуваат стечајна маса. 
Продажбата на имотот на должникот �Санде Цве-

тковски� ДОО во стечај с. Горобинци � Свети Николе 
да се изврши по пат на јавно наддавање � лицитација 
согласно ЗИП по делови. 
Од Основниот суд во Штип.         (32573) 

___________  
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 

79/2003 од 24.11.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија, ус-
луги и превоз �ТРИ ЅВЕЗДИ� увоз-извоз  ДООЕЛ с. 
Осој � Кичево и истата не се спроведува поради нема-

преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (32578) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 122/03 од 

08.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија и угостителство ПРИНС 
П.О. увоз-извоз Штип, ул. �Сутјеска� бр. 43/3-в - Штип, 
со жиро сметка бр. 41400-601-14237, кај Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје - Одделение во Штип. 
По правосилноста на решението должникот Прет-

пријатие за трговија и угостителство Принс П.О. увоз-
извоз Штип, ул. �Сутјеска� бр. 43/3-в - Штип да се бри-
ше од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (32734) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 104/03 од 
08.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за преработка на месо и производи од 
месо, трговија на големо и мало увоз-извоз КВАЛИТЕТ 
со Ц.О. - Свети Николе, ул. �Карл Маркс� бр. 6 - Свети 
Николе, со жиро сметка бр. 41420-601-6691, кај Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје - Одделение во Штип. 
По правосилноста на решението должникот над 

Претпријатието за преработка на месо и производи од 
месо, трговија на големо и мало увоз-извоз КВАЛИ-
ТЕТ со Ц.О. - Свети Николе, ул. �Карл Маркс� бр. 6 - 
Свети Николе да се брише од судскиот регистар што се 
води кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (32736) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 208/02 
од 08.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Трговското претпријатие на големо и мало �МЛА-
ДОСТ� - Штип, ул. �Битолска� бр. 12 - Штип, со жиро 
сметка бр. 41400-601-4099, кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет - 
Скопје - Одделение во Штип. 
По правосилноста на решението должникот над Тр-

говското претпријатие на големо и мало �МЛАДОСТ� - 
Штип, ул. �Битолска� бр. 12, Штип да се брише од суд-
скиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (32737) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во КО 

Д. Соње, на К.П. бр. 341/1, м.в. �Лопушан� култура нива, 
6 класа, со површина од 412м2, К.П. бр. 342/1, м.в. �Лопу-
шан�, со површина од 372м2 и К.П. бр. 345/1, м.в. �Лопу-

ње на средства за стечајна маса и се заклучува согласно 
член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (32575) 

шан�, култура нива, 6 класа, со површина од 367м2, сопс-
твеност на Јулијана Николовска-Трајковска од Скопје, 
бул. �Партизански одреди� бр. 11/1-6, евидентирано во 



Стр. 92 - Бр. 79 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 декември 2003 
 
ПЛ 406 за КО Д. Соње, за продажна цена од 5,00 евра во 
денарска противвредност за еден метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас, да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Љубица Ковчегарска, Железнички транс-
портен центар, локал 716, Скопје.                       (32479) 

__________ 

Предметната недвижност се продава за купопро-
дажна цена од 200 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите и други лица што имаат првенствено 
право на купување и лица чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Република  
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 

К.П. бр. 2124/1, м.в. �Мечкина Јама�, класа 4, со повр-
шина од 1620м2 и нива на К.П. бр. 2124/3 на м.в. �Меч-
кина Јама�, класа 4, со површина од 3330м2 и двете за-
ведени во поседовен лист бр. 2056 за КО Ресен, сосопс-
твеност на продавачите Татарчева Панде Марга од 
Скопје, Чукалевска Панде Цвета од Ресен, Чукалевски 
Панде Атанас од Скопје на по 30/120, на Чукалевска 
Вера од Битола 8/120 идеални дела и на Кожинкова 
Јован Гордана од Скопје и Никодиновска Јован Зора од 
Битола на по 11/120, за цена од 198.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мексуд Максуд, ул. �Мите Богоевски� бб, 
Ресен.            (32574) 

__________ 
 

Се продава (алтернатива: разменува или дава под 
закуп) земјоделско земјиште-нива, построено на К.П. 
бр. 886, план 6, скица 2, м.в. �Друни Јаз�, класа 2, со 
површина од 3600м2, во КО Градец, сопственост на 
Адеми вд. Хусејин Емрије, за цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава (разменува или дава под закуп) 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат право-
то на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Весна Василеска, ул. �Б. Ѓиноски� бб, Гостивар.
                          (32576) 

__________ 
 
Врз основа на Договор за обезбедување на парично 

побарување со засновање на регистриран залог врз 
подвижни предмети, со клаузула на извршност, соста-
вен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, 
под ОДУ број 535/03 од 26 ноември 2003 година, склу-
чен меѓу Друштвото со ограничена одговорност РАДЕ 
КОНЧАР - Контактори и релеи - Скопје, со седиште на 
ул. �III Македонска бригада� бб во Скопје, како зало-
жен доверител и Друштвото со ограничена одговор-
ност РАДЕ КОНЧАР - Алатница - Скопје, со седиште 
на ул. �III Македонска бригада� бб во Скопје, како за-
ложен должник, засновано е заложно право - регистри-
ран залог од прв ред врз подвижни предмети на залож-
ниот должник, кое заложно право е регистрирано во 
Централниот регистар на 27.11.2003 година со делово-
ден број 10120030001572.                                      (32470) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на 

Кадриовски Кадрија од Скопје, заведен во Поседовен 

Скопје.                                                                      (32473) 
___________ 

 
Се продава недвижен имот земјоделско земјиште 

број на парцела 147/3 план 1, скица 2, в.м. �Бара� кул-
тура нива, класа 4, со површина од 3040 м2, евиденти-
ран во Поседовен лист број 269 за КО Лениште на име   
Аризноски Атанасов Петар од Прилеп, у. �Јоска Јорда-
носки� бр. 49. 
Купопродажната цена на недвижниот имот изнесу-

ва 16.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници  и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, ул. �Булевар Го-
це Делчев� зграда Македонија локал 14.              (32569) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на Трговското 

друштво за производство и услуги СОЛУН 53 АД Ге-
вгелија, со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 90, 
Гевгелија, со БДС 5661609 и тоа: деловни простории во 
Гевгелија,: деловен простор на К.П. 1076/4, во површи-
на од 59 м2, внесен во ПЛ број 5414 за КО Гевгелија, 
врз основа на Одобрение за градба Бр. У. бр. 08-2088/1 
од 15.12.1989 година издаден од Општински секрета-
ријат за урбанизам, имотно правни и станбено кому-
нални работи на општина Гевгелија и деловна просто-
рија на ул. �Илинденска� Блок А, зграда 3, во површи-
на од 80 м2, сопственост на заложниот должник врз ос-
нова на Договор за купопродажба склучен со СИЗ Ге-
вгелија, засновано е заложно право од нотарот Ѓорѓи 
Николов од Гевгелија, во корист на заложниот довери-
тел СТОПАНСКА Банка АД Скопје, со БДС 4065549, 
за обезбедување на парично побарување од 22.000,00 
евра во денарска противвредност.                        (32566) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште и 
тоа: лозје на КП бр. 13432, за КО Битола, м.в. �Стрчин� 
со површина од 3470 м2, по цена од 150.000,00 денари, 
сопственост на Димитар Чалмов од Битола, ул. �15-ти 
Корпус� бр. 36. 
Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спро-
тивно, го губат правото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска - Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.                      (32572) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1355201/00 издаден од СВР-Скопје на име 
лист бр. 640 за К.О. Батинци и тоа: К.П. 563, план 4, 
скица 6, м.в. �Чуприја�, култура нива класа 7, со повр-
шина од 2215 м2. 

Абдула Исени, с. Раовиќ, Скопје.              (32561) 
Пасош бр. 1833640/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Муаметали Џемаили, с. Батинци бб, Скопје. 
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Пасош бр. 1465293 издаден од СВР-Тетово на име 
Исени Хајредин, ул. "109" бр. 5, Тетово.       (32587) 
Пасош бр. 0317317 на име Ванчо Божинов, ул. 

"Искра" бр. 37, Кочани.                                     (32614) 
Пасош бр. 792796 издаден од СВР-Скопје на име 
Садики Ферат, ул. "И. Г. Ковачиќ" бр. 20, Скопје. 
Пасош бр. 925564/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Решад Весел, ул. "Алија Авдовиќ" бр.7, с. Синѓелиќ, 
Скопје.                                                       (32622) 
Пасош бр. 1686680/02 издаден од СВР-Куманово на 
име Јакупи Џеврие, ул. "Д. Шутевски" бр. 43, 

Работна книшка на име Иванов Љубомир, Струга.   
Работна книшка на име Шејдије Сејдини, ул. "С. 
Сандеки" бр. 42, Кичево.                        (32594) 
Работна книшка бр. 1000/98 на име Аднан Јашари, 
Тетово.                                                                   (32595) 
Работна книшка на име Клаудиа Ехмер Спировски, 
Скопје.                                                     (32596) 
Работна книшка на име Благој Зафиров, ул. 

"Плачковички одреди" бр. 10, Штип.       (32602) 
Работна книшка на име Јана Арсовска, Скопје. 
Работна книшка на име Салевиќ Милан, ул. "Ристо 

Куманово.                                                    (32634) 
Пасош бр. 1111127 на име Ахмет Телка, с. Кишава, 
Битола.                                                         (29016)  
Пасош бр. 1577827 на име Ѓоргиев Тоше, ул. "Енгел-
сова" бр. 13, Кочани.                                   (9753) 
Пасош бр. 1666923 на име Тасев Благој, ул. "Славчо 
Стојменски" бр. 11, Виница.                    (32182) 
Пасош бр. 1523620 издаден од СВР-Скопје на име 
Василев Иван, ул. "Србија" бр. 1/5, Скопје.         (32672) 
Пасош бр.1321979/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Бафтијари Самир, с. Палатица, Тетово.         (32674) 
Пасош бр. 551153/95 издаден од СВР-Велес на име 
Пандорка Петковиќ, ул. "4-ти  Јули" бр. 6, Велес. 
Пасош бр.1455941 издаден од СВР-Скопје на име 
Филип Мојсовски, бул. "Видое Смилевски Бато" 
бр.7/2-5, Скопје.                                                    (32693) 
Пасош бр. 1392413 издаден од СВР-Велес на име 
Благојче Петрушев, ул. "П. Дељан" бр. 5/3-34, Скопје. 
Пасош бр. 1120303 на име Адеми Агнеса, ул. "Б. 
Велјаноски" бр. 13, Гостивар.                      (32707) 
Пасош бр. 1818913/03 на име Чакарески Ѓорѓија, 
Струга.                                                                   (32755) 
Пасош бр. 0694179 на име Ивановски Драги, ул. 

"Бихач" бр. 10, Битола.                                     (32756) 
Пасош бр. 1826683 на име Демишоски Имер, Струга. 
Пасош бр. 1513962/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Арсова Надежда, ул. "К. Охридски" бр. 28/6, Скопје.     
Пасош бр. 1218549/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Леонтиќ Васка, ул. "Х. Смирненски" бр. 58/1-8, Скопје. 
Пасош бр. 1773607/02 на име Шотаровска Даниела 
ул. �М. Чаков� бр. 9/А2-3-13 Скопје. 
Чек од тековна сметка бр.14505017 со бр. 00080007-

33245 издаден од Комерцијална банка на име Костов-
ска Татјана, Скопје.                                     (32617) 
Чекови од тековна сметка бр. 528479 од бр. 362472 до 
бр. 362479 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Балевски Наум, Скопје.          (32631) 
Чекови од тековна сметка бр. 7546125 од бр. 809939 
до бр. 809942 и бр. 777670, 777672, 777673 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Дракалска Вера, 
Скопје.                                         (32641) 
Чекови од тековна сметка бр. 13244-70 со бр. 131157, 

266724, 266725, 272572, 272573 и бр. 272574 издадени 
од Македонска банка АД Скопје на име Вера 
Дракалска, Скопје.                                     (32644) 
Чекови од тековна сметка бр. 11553201 со бр. 0019-

000062204, 0019000062205 и бр. 0019000062206 изда-
дени од Комерцијална банка на име Илија Клинчаров, 
Скопје.                                                      (32663) 
Работна книшка на име Јовановски Игор, Скопје. 
Работна книшка на име Бејадин  Емини, с. Синѓелиќ, 
Скопје.                                                        (32546) 
Работна книшка на име Недрете Рамадани, Скопје. 
Работна книшка на име Маре Јованова, Скопје. 
Работна книшка на име Куртиш Северџан, Скопје.  
Работна книшка на име Дашмире Јонуз, Скопје. 
Работна книшка на име Муамет Зекири, с. Грчец, 
Скопје.                                                                   (32577) 
Работна книшка на име Соколовски Маријан, Скопје. 
Работна книшка на име Валентина Мицковиќ, ул. "О. 
Револуција" бр 4-2, Куманово.        (32590) 

Чавдаров" бр. 25-1/10, Гевгелија.         (32606) 
Работна книшка на име Оливер Стојменов, с. 
Виничани, Велес.                                          (32609) 
Работна книшка на име Атанасова Зорица, ул. "Б. 
Ѓорев" бр. 96/27, Велес.                        (32610) 
Работна книшка на име Авмедоски Кадремил, с. 
Десово, Прилеп.                                         (32612) 
Работна книшка на име Неваип Бајрами, Скопје. 
Работна книшка на име Дарко Цековски, Скопје.  
Работна книшка на име Шпреса Рамадани, Скопје.    
Работна книшка на име Кулевска Гордана, ул. "13-ти 
Јули" бр. 32, Битола.                        (32681) 
Работна книшка на име Лиљана Јовановска, Виница. 
Работна книшка на име Селими Хивзи, с. Радолишта, 
Струга.                                                      (32686) 
Работна книшка на име Влатко Иванов, ул. "К. Пеј-
чиновиќ" бр. 37, Штип.                                   (32687) 
Работна книшка на име Петрова Ангелина, с. Богоро-
дица, Гевгелија.                                        (32688) 
Работна книшка бр. 66910 на име Ферат Адеми, с. 
Никуштак, Куманово.                                     (32689) 
Работна книшка на име Тасевски Антонио, Кочани. 
Работна книшка на име Мишевски Ристо, ул. 

"Илинден" бр. 43-21, Тетово.                      (32695) 
Работна книшка на име Мелеќе Насуфова, с. Бањско 
бр. 249, Струмица.                        (32698) 
Работна книшка на име Марика Тодоровска, ул. 

"Вардарска" бр. 33, Велес.                        (32701) 
Работна книшка на име Огњановски Марјан, Скопје. 
Работна книшка на име Илиевски Предраг, Скопје.   
Работна книшка на име Весна Питропчевска Радев-
ска, Ресен.                                                     (32747) 
Работна книшка на име Салији Афердита, Гостивар. 
Воена книшка на име Клинчаров Илија, Скопје. 
Чековна картичка бр. 00076 издадена од Тетекс 
кредитна банка АД Скопје-Филијала Тетово на име 
Љубиша Марковиќ, ул. "Питу Гули" бр. 53, Тетово. 
Свидетелства за 2 и 3 година издадени од ДСУ "Геор-
ги Димитров- Скопје на име Савески Кузман, Скопје. 
Свидетелство на име Мерди Мерсељи, с. Шемшево, 
Тетово.                                                      (32589) 
Свидетелство од 8 одделение на име Илјас Саљаи, с. 
Челопек, Тетово.                                       (32597) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Наим 
Фрашери"-с. Пирок на име Садри Сулејмани, с. Пирок, 
Тетово.                                        (32598) 
Свидетелство на име Хусни Пајазити, с. Палатица, 
Тетово.                                                       (32599) 
Свидетелство од 3 година ССС на име Јангеловски 
Благојчо, Пехчево.                                     (32600) 
Свидетелство од 8 одделение на име Василев Ване, с. 
Подареш, Радовиш.                         (32604) 
Свидетелство за завршен испит на име Благоја 
Симоновски, с. Раклиш, Радовиш.            (32605) 
Свидетелство на име Мазлумовски Самет, Велес. 
Свидетелство на име Мустафова Џарија, с. Сливник, 
Велес.                                                      (32608) 
Свидетелство од 8 одделние на име Синаноска 

Работна книшка на име Исмаили Урим, с. Радолишта, 
Струга.                                                      (32592) 

Љулиета, с. Борино, Крушево.                      (32611) 
Свидетелство за 1 година издадено од "Георги Ди-
митров" на име Лилјана Каранфилоска, Скопје. 
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Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Борис Кидич"-Сарај-Скопје на име Муамет Азири, 
Скопје.                                                       (32677) 
Свидетелство од 8 одделение на име Садула Бајрами, 
с. Опае, Куманово.                                      (32682) 
Свидетелство за степен на стручна подготовка на име 
Иванов Љубомир, кеј. "Борис Кидрич" бр. 47, Струга. 
Свидетелство од 7 одделение на име Ферати Шенѓи-
ле, Тетово.                                                     (32692) 
Свидетелство од 7 одделение на име Селами Рахим, 

2. Фатиран 
комбинизон 

- Комбинизон од квалитетен скај 
на платената подлога 
- Поставата од природно јагне-
шко крзно 
-Поставата на ракавите е фати-
рана (не е со крзно) 
- Комбинизонот е со нашиени 
џебови од страна на колковите и 
еден на гради на лева страна со 
каиш на половина 
- Боја: темно сива 

135 

3. Чевли 
 високи 

Кожни чевли со полиуретански 
ѓон масноотпорен 1000 с. Г. Речица, Тетово.                         (32694) 

Свидетелство од 4 година земјоделска насока на име 
Кипријановски Јорданче, с. Амзабегово, Св. Николе.   
Свидетелство на име Димчо Јованов, Радовиш. 
Свидетелство на име Љубенка Цветанова, ул. "Димко 
Најдов" бр. 52, Велес.                        (32699) 
Свидетелства на име Николоски Емил, ул. "М. Козар" 
бр. 155-А, Прилеп.                        (32703) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Војдан Чернод-
рински"-Скопје на име Оља Тошиќ, Скопје. 
Ученичка книшка издадена од ДСМС "Др. Панче Ка-
раѓозов"-Скопје на име Стамеска Маргита, Скопје.  

 Диплома на име Величкова Елизабета, Кочани. 
Диплома на име Николоски Емил, ул. "М. Козар" бр. 

155-А, Прилеп.                                       (32702) 
Здравствена легитимација на име Петров Киро, н. 

"Чашка", Велес.                                      (32700) 
Даночна картичка бр. 403099199026 издадена од Уп-
рава за јавни приходи-Скопје на име Смаг - Мак 
ДООЕЛ, Скопје.                                        (32564) 
Даночна картичка бр. 5030001216826 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Риалто  ТП, 
Скопје.                                                                    (32565) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име ДЕКОРТЕКС АД Основна Синдикална 
организација, Радовиш.                          (32613) 
Даночна картичка бр. 4030999366989 издадена од 
Управа за јавни приходи - Скопје на име Фат-
инженеринг, Скопје.                                     (32670) 
Даночна картичка бр. 5030992111822 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Димитровски 
Пано, Скопје.                                        (32706) 
Даночна картичка бр.403094260880 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ВЕНИКС, 
Скопје.                                                                    (32754) 
_________________________________________________ 
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП �Македонијапат� - Скопје, 
објавува  

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38/2003 
ЗА НАБАВКА НА ХТЗ ОПРЕМА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој Отворен повик бр. 38/2003 

година е ЈП �Македонијапат� - Скопје со седиште на 
ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: ХТЗ опрема 
 

Ред. 
бр. 

Тип на 
 артикл 

Опис на материјал Вкупно 
пар. 

1. Јакна - Јакна со капуљача 
- Со една хоризонтално поставе-
на флуоросцентна лента во пре-
дел на појасот со ширина 2,5 см 
- Платна: 67% полиестер 33% 
памук, водоотпорно 
- Површинска маса: минимум 
230 г/м2 
- Постава: фатирана со елек од 

880 

синтетичко крзно кој може да се 
става и вади со помош на патент 
- Боја: темно сина 

3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

4. Елеци 
сигнални 

- Полиестер со две хоризонтал-
ни поставени флуоросцентни 
ленти широки по 2,5 см (115 
г/м2) 
- Површинска маса: минимум 
115 г/м2 
- Боја: оранж 

120 

5. Кабаница - Платно од полиестер памук 
двострано премачкано со ПВЦ 
- Должина: минимум 120 см 
- Боја 

160 

6. Одело 
 гумирано 

- Дводелно одело 
- Платно од полиестер памук 
двострано премачкано со ПВЦ 
- Боја: зелена 

7 

 
1.3. Предметот на набавката треба да ги задоволува 

стандардите пропишани за овој вид на производи. 
1.4. Материјалите ќе бидат испорачани со динамика 

која ќе се регулира со договорот за набавка. 
1.5. Постапката за набавката се спроведува согласно 

член 18 од Законот за јавни набавки - Отворен повик. 
Согласно Законот за јавни набавки, набавката може 

да се подели на делови. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени 

за позициите на овој повик и вкупната цена на наба-
вката. 

2.3. Понудената цена треба да ги опфаќа сите тро-
шоци од набавка до испорака на материјалите во по-
дружниците на ЈП �Македонијапат� - Скопје. 
Ваквата цена е фиксна и непроменлива. 
Авансно плаќање не се прифаќа. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Список на главни испораки согласно член 25 од 

Законот за јавни набавки. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави документација 

согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар. 
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација. 
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност забрана на вршење на дејност. 
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на производот, со кој се по-
тврдува сообразноста со дадените спецификации или 
стандарди за набавките. 

3.9. Референтна листа. 
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3.11. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
4.1. Критериумите за избор на најповолен 

понудувач се во согласност со член 27 од Законот за 
јавни набавки и тоа: 

- квалитет.......................................................40 поени, 
- цена..............................................................30 поени, 
- рок на испорака...........................................15 поени, 
- начин на плаќање........................................15 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

29.12.2003 година во 12,00 часот во просториите на ЈП 
�Македонијапат� - Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
Скопје во салата на VI кат. 

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од Отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки нема да се 
разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
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