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О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА 
ВОЗДУХОПЛОВНА БЕЗБЕДНОСТ 

ЈА 
 Владата на 

Република 
 со т. 5.1.1. 
безбедност 
ја, на сед-

Член 1 
Со оваа одлука се формира Национален комитет за воз-

духопловна безбедност заради преземање на превентивни 
мерки, организирано постапување и отстранување на после-
диците од дејствијата насочени против безбедноста на ци-
вилната воздушна пловидба. 
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Член 2 
Националниот комитет за воздухопловна безбед-

ност ќе ги има следните задачи: 
- Изготвување, измени и дополнување на Нацио-

налната програма за воздухопловна безбедност, во сог-
ласност со барањата искажани во стандардите и препо-
раките на ИЦАО и ЕЦАЦ, како и во согласност со из-
мените и дополнувањата на националното законодав-
ство; 

- Одобрување на процедурите на сите безбедносни 
мерки предвидени во Националната програма за возду-
хопловна безбедност; 

- Анализа на нивото на закана и во случај на потре-
ба одлучување за примена на дополнителни безбеднос-
ни мерки; 

- Преку извештаите на надлежните државни органи 
ќе врши надгледување на примената на безбедносните 
мерки на аеродромските оператори, авиокомпаниите и 
другите субјекти задолжени за воздухопловната без-
бедност. 

 
Член 3 

За членови на Националниот комитет за воздухоп-
ловна безбедност се именуваат лица од Управата за ци-
вилна воздушна пловидба, носителите на правото на 
располагање со аеродромите, односно претпријатијата 
за аеродромски услуги, авиопревозниците, органите на 
управата надлежни за внатрешни работи, одбрана и 
финансии (Царинската управа). 
Со Националниот комитет раководи директорот на 

Управата за цивилна воздушна пловидба во својство на 
Национален координатор за воздухопловна безбедност, 
или од него овластено лице. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
 
        Бр. 19-4087/1                  Заменик на претседателот 
18 ноември 2005 година         на Владата на Република  
            Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шеќеринска, с.р. 

__________ 
 
1366. 
Врз основа на член 153 од Законот за електронските 

комуникации (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 13/05), а во врска со член 70д од Законот за 
телекомуникациите (�Службен весник на Република 
Македонија бр. 33/96, 17/98, 28/00, 4/02 и 37/04), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.11.2005 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА БОДОВИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА ГОДИШНИОТ 
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ 
БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ ЗА ЈАВНИТЕ ТЕ-
ЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И ЈАВНИТЕ ТЕ-
ЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува бројот на бодовите за 

пресметка на висината на годишниот надоместок за ко-
ристење на доделени броеви и серии на броеви за јав-
ните телекомуникациски мрежи и јавните телекомуни-
кациски услуги во Република Македонија. 

 
Член 2 

Бројот на бодовите се утврдува врз основа на след-
ните критериуми: намената на серијата на броеви  и 
должината на доделените броеви. 

 
Член 3 

Бројот на бодовите според намената на серијата на 
броеви се утврдува за: 

а) географски броеви 
- серија од 1000 броеви              100 бода; 
- серија од 10.000 броеви                      1000 бода; 
- серија од 100.000 броеви                    10.000 бода; 
б) негеографски броеви од серијата 07 
- блок од 1 000 броеви                      100 бода; 
- блок од 10.000 броеви                              1000 бода; 
- блок од 100.000 броеви                     10.000 бода; 
в) негеографски броеви од серијата 05  
- доделен број                             200 бода; 
- доделена група од 100 броеви и повеќе     10.000 бода; 
г) негеографски броеви од серијата 08 
- доделен број                             100 бода; 
- доделена група од 100 броеви и повеќе      5.000 бода. 
д) број на носител (10аб)                           5.000 бода; 
ѓ) КИМПП                                 3.000 бода. 
 

Член 4 
Бројот на бодовите според должината на доделени-

те броеви се утврдува за: 
а) скратен број во географски нумерациски подрач-

ја со 7-цифрени претплатнички броеви 
- 5-цифрен број (со почетни цифри 15)       330 бода; 
б) скратен број во нумерациско подрачје со 6-ци-

френи претплатнички броеви 
-  4-цифрен број (со почетни цифри 15)       230 бода. 

Член 5 
Бројот на бодовите според намената на серијата на 

броеви  и должината на доделените броеви се утврдува за: 
а) број на операторите на јавните телекомуникаци-

ски мрежи за услуги за грижа за корисници (со почет-
ни цифри 12, 17 и 18) 

- 3-цифрен број    640 бода 
- 4-цифрен број    320 бода 
- 5-цифрен број    160 бода 
- 6-цифрен број      80 бода 
- 7-цифрен број      40 бода 
б) број за посебни услуги на операторите на јавните 

телекомуникациски мрежи 
- серија со почетни цифри 14             15.000 бода 
в) скратен број на операторите на јавните телекому-

никациски мрежи 
- 3-цифрен број (со почетни цифри 13)     640 бода. 
 

Член 6 
Бројот на бодовите за резервираните броеви и се-

рии на броеви се намалува за 50% од бројот на бодови-
те утврдени со оваа одлука за соодветните броеви и се-
рии на броеви. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува до 31.12.2005 година. 

 
Бр. 19-3363/1                     Заменик на претседателот 

18 ноември 2005 година          на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1367. 
Врз основа на член 383 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.11.2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за отстапување на патнички моторни 
возила, УО.бр.02-5326/24/5 од 6.10.2005 година, доне-
сена од Управниот одбор на Електростопанство на Ма-
кедонија Акционерско друштво за дистрибуција и 
снабдување со електрична енергија, во државна сопс-
твеност, Скопје, на седницата одржана на 6.10.2005 го-
дина. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
        Бр. 19-3943/1                  Заменик на претседателот 
18 ноември 2005 година         на Владата на Република  
            Скопје                                    Македонија, 
                                               Радмила Шеќеринска, с.р. 

__________ 
 

1368. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на  државните органи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР  
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  

НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, Владата на Република Македонија да-

ва согласност на Договор за давање на трајно користење 
на движни ствари, меѓу Министерството за одбрана и 
Министерството за внатрешни работи.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-4394/1                        Претседател на Владата  

23 ноември 2005 година         на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1369. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му пре-

станува правото на користење на недвижните ствари- ка-
раули на Армијата на Република Македонија, и тоа:  

1. �Сопот�, лоцирана на КП бр. 208/2, КО Табановце, 
2. �Горно Блаце�, лоцирана на КП бр.125/2, КО 

Блаце Чаир, 
3. �Рогачево�,  лоцирана на КП 411/2, КО Рогачево, 
4. �Кајчиновeц�, лоцирана на КП бр.37/1, КО Раду-

ша, 
5. �Чашка�, лоцирана на КП 175/2,  КО Кучково,  
6. �Кодра Фура�, лоцирана на КП бр1442/3, КО Та-

нушевци, 
7. �Танушевци-1�, лоцирана на КП бр.672/2, КО Та-

нушевци, 
8. �Биљак�, лоцирана на КП бр.10, КО Кучевиште, 
9. �Белановце�, лоцирана на КП бр.382, КО Бела-

новце,   
10. �Рамно�, лоцирана на  КП бр.1210, КО Брест,87 
11.  �Гошинце�, лоцирана на КП бр.1363/2, КО Го-

шинце, 
12. �Рамна Нива�, лоцирана на КП бр.222, КО Костур,  
13. �Стрезимир�, лоцирана на КП бр. 3/2/2, КО Бродец, 
14. �Џепиште�, лоцирана на КП бр.346, КО Џепиште, 
15.  �Жировница�, лоцирана на КП бр. 17/213/1, КО 

Жировница, 
16. �Битуше�, лоцирана на КП бр.1/1/2, КО Битуше, 
17. �Спас�, лоцирана на КП 254,  КО Бањиште,  
18. �Лабуништа�, лоцирана на КП бр578/2, КО Ла-

буништа, 

19. �Горна Белица�, лоцирана на КП бр.2048, КО 
Вевчани, 

20. �Франгово�, лоцирана на КП бр.14, КО Франгово, 
21. �Свети Наум�, лоцирана на КП бр.873, КО Љу-

баништа,   
22. �Мазалес�, лоцирана на КП бр.1835, КО Ново 

Село-2, 
23.  �Стење�, лоцирана на КП бр.334, КО Стење, 
24. Објект бр.13�административна зграда во Касар-

ната �Генерал Михаило Апостолски�- Охрид, со повр-
шина од 1408 м2, лоциран на КП бр.10618, КО Охрид,  

25. Објект бр.114-магацин Ц-120 во Касарната �Ге-
нерал Михаило Апостолски�-Охрид, со површина од 
220 м2, лоциран на КП бр.10618, КО Охрид и 

26.  Дом  на Армија на Република Македонија �Де-
бар�, лоциран на КП бр. 2133, 2134 и 2135/1, КО Дебар. 
Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат 

на користење на Министерството за внатрешни работи 
без надомест. 

 
Член 2 

Предавањето и приемот на недвижните ствари од 
член 1 на оваа одлука со целокупната инфраструктура 
и проектната и техничката документација, ќе се извр-
ши помеѓу Министерството за одбрана и Министерс-
твото за внатрешни работи. 
 

Член 3 
Министерството за внатрешни работи, со денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука, од Министерство-
то за одбрана ќе превземе две лица вработени во Домот 
на Армијата на Република Македонија во Дебар. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 31.12.2005 година.. 

 
Бр. 19-4393/1                       Претседател на Владата  

23 ноември 2005 година         на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1370. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 57/97, 3/98 и 86/2005), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 23 ноември 
2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО  

НА СТРУГА 
 
1. Се огласува именување заменик на јавниот пра-

вобранител на Република Македонија за подрачјето на 
Струга. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за јавното 
правобранителство (државјанин на Република Македо-
нија кој ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање на работен однос во државен орган; 
истакнат дипломиран правник со положен правосуден 
испит кој ужива углед за вршење на јавноправобрани-
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телската функција и работно искуство со потврдени ре-
зултати по положениот правосуден испит, на правни 
работи над три години), пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Владата на Република Маке-
донија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
�Службен весник на Република Македонија� и во днев-
ниот печат. 

 
 Бр. 33-4410/1                      Претседател на Владата  

23 ноември 2005 година         на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1371. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 
55/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.11.2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВАТА 

ИЗРАЕЛ, СО СЕДИШТЕ ВО ТЕЛ АВИВ 
 
1. Владата на Република Македонија за почесен ге-

нерален конзул на Република Македонија во Државата 
Израел, со седиште во Тел Авив, го именува 

- Шломо Грацијани, израелски бизнисмен. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 19-131/1               Заменик на претседателот 

18 ноември 2005 година         на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија,  

    Радмила Шекеринска, с.р. 
__________ 

1372. 
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 
18.11.2005 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГ-
РА НА СРЕЌА  - �ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ  

НАТПРЕВАРИ� 
 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа �Обложување на спортски натпревари� 
се издава на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Македони-
ја� - Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа �Об-
ложување на спортски натпревари� ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. �11 Октомври� 
бб, Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвред-
ност 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 Народната банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од точката 3, алинеја 1 и 2 на 

оваа точка се врши во Буџетот на Република Македонија 
на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 

број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 
Потврдата за уплатениот износ од точката 3, алине-

ја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставу-
ва до Министерството за финансии. 
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од точката 3, алинеја 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точката 3, алинеја 1 и 2,  Лиценцата се одзема. 

6. 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 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
       Бр. 19-4044/1                    Заменик на претседателот 
18 ноември 2005 година          на Владата на Република  
            Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1373. 
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 
18.11.2005 година, издаде 

 
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 Друштвото 
за трговија и услуги �ФЛАМИНГО� ДОО Скопје, за 
време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. �Никола Вапцаров� бр. 15, Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа и 1 електронски рулет. 

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 уплата 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 Народната банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 

се врши во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 

точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. 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. 

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

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
       Бр. 19-4100/1                    Заменик на претседателот 
18 ноември 2005 година          на Владата на Република  
           Скопје                                        Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1374. 
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 
18.11.2005 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
�ФЛАМИНГО� ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 го-

дина издадена на Друштвото за трговија и услуги 
�Фламинго� ДОО Скопје, во точката 2, зборовите: �ул. 
�Втора Македонска Бригада� бр. 7/2,3,4 Т.Ц. Скопје - 
Север во Скопје�, се заменуваат со зборовите: �ул. �Да-
ме Груев� бр. 4/7 во Скопје�. 

2. Во точката 3 бројот �19� се заменува со бројот 
�15�, а по зборот �среќа� точката се брише и се додава-
ат зборовите: �и еден електронски рулет�. 

3. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
       Бр. 19-4151/1                    Заменик на претседателот 
18 ноември 2005 година          на Владата на Република  
          Скопје                                       Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  

И НАУКА 
1375. 
Врз основа на член 31-ѓ, став 3 и 5 од Законот за 

средното образование (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/2003, 42/2003, 67/2004 и 55/2005 година), министе-
рот за образование и наука донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ПСИХОЛОГИЈА  ЗА IV ГОДИНА НА ГИМНАЗИСКО  

ОБРАЗОВАНИЕ (ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ) 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по Психологија 

за IV година на гимназиско образование (изборен пред-
мет). 
Автор: Проф.д-р Лулзим Муртезани. 
2. Издавач: Друштво за производство, трговија и 

услуги �ЧАБЕЈ� Невзат и др. ДОО Тетово, ул. �Л.Б.-
Пиш� 14 Тетово. 

3. Решението да се достави до средните училишта и 
до Бирото за развој на образованието. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 11-4560/1                                    Министер,  

18 август 2005 година               д-р Азиз Положани, с.р. 
    Скопје 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1376.  
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Службен 
весник на РМ� бр.41/2000), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство објавува 

 
Л И С Т А 

НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Вид на растение Ознака на 
сортата 

Година на 
воведува-
ње на 
сортата 

Фирма односно име 
и адреса на одржува-
чот на сортата, од-
носно застапникот 

Г.ГРАДИНАРСКИ 
РАСТЕНИЈА 

   

G.23 
Lycopersicum 
esculentum L �до-
мат во заштитен 
простор 

Buran F1 2005 Enza Zaden-Holland 
ДПТУ �Рима ко-
мерц� ДООЕЛ-
Струмица, ул. �Кли-
мент Охридски� бб, 
Струмица 

Zorro  F1 2005 Seminis Vegetable 
Seeds -Holland 
�Агрохемија� 
ул. �Франклин Руз-
велт� бр. 22, Скопје 

Newton F1 2005 Syngenta seeds BV-
Holland ДООЕЛ 
�Холма� - ул:�Мар-
шал Тито� бр.109, 
Струмица  

Ombelline 
F1 

2005 Syngenta seeds BV-
Holland ДООЕЛ 
�Холма� - ул. �Мар-
шал Тито� бр. 109, 
Струмица 

Denis F1 2005 Seminis Vegetable 
Seeds -Holland 
�Агрохемија� ул. 
�Франклин Руз-
велт� бр. 22, Скопје 

Merkurio F1 2005 De Ruiters seeds-
Holland ДПТУ �Ге-
отермика-ДРС� 
ДОО ул. �Ѓуро Ѓа-
ковиќ� бр.13, Стру-
мица 

Iker F1 2005 De Ruiters seeds-
Holland ДПТУ �Ге-
отермика-ДРС� 
ДОО ул, �Ѓуро Ѓа-
ковиќ� бр.13, Стру-
мица 

G.14 Capsicum 
annum L -пипер-
ка во заштитен 
простор 

Daras F1 2005 De Ruiters seeds-
Holland ДПТУ �Ге-
отермика-ДРС� 
ДОО ул: �Ѓуро Ѓа-
ковиќ� бр.13, Стру-
мица 

Donat F1 2005 De Ruiters seeds-
Holland ДПТУ �Ге-
отермика-ДРС� 
ДОО ул: �Ѓуро Ѓа-
ковиќ� бр.13, Стру-
мица 

G.18 Cucumis 
sativum L.-кра-
ставица во за-
штитен простор 

Escord F1 2005 Kees Broersen 
Zaden-Holland 
ДПТУ �Европро-
мет� ДОО ул:�Мла-
динска� бр.78, 
Струмица 

Langley 
F1(KR 172)

2005 Syngenta seeds BV-
Holland ДООЕЛ 
�Холма� - ул. �Мар-
шал Тито� бр. 109, 
Струмица 

  
Бр. 08-12144/2                                      Министер,  

17 ноември 2005 година                   Садула Дураку, с.р. 
     Скопје 
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1377. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Службен 
весник на РМ� бр.41/2000), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство објавува 

 
Л И С Т А 

НА  НОВИ ПРИЗНАТИ СОРТИ НА ДОМАШНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Вид на растение Ознака на 
сортата 

Година на 
признавање на 
сортата 

Фирма   односно  
име и адреса  на 
одржувачот на сор-
тата, односно за-
стапникот 

А. ЖИТНИ  РА-
СТЕНИЈА 
A1.2 Triticum 
aestivum L.- зим-
ска мека пченица 

SK-17/98-1/4 2005 ЈНУ �Земјоделски ин-
ститут� бул. �Алексан-
дар Македонски� бб. 
- Скопје 

A.4Triticale 
-тритикале 

Агроунија 2005 �Агроунија�ДООЕЛ 
ул. �Илинденска� бб. с. 
Марино, Општина 
Илинден  - Скопје 

Г. ГРАДИНАРСКИ 
РАСТЕНИЈА 

  

Г.18 Cucumis 
sativum L.-краста-
вица во заштитен 
простор 

 
E 2092 F1 

 
2005 

 
 

м-р Васил Глигоров 
ул. �Благој Мучето� 
бр. 46/7 - Струмица 

 
Бр. 08-12144/1                                    Министер,  

17 ноември 2005 година                  Садула Дураку, с.р. 
    Скопје 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1378. 
Врз основа  на член 37, 38 и 41 од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 
и 96/04), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на ден 14.11.2005 година, го донесе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Акционерското друштво за производство, 
трговија и услуги Зеолит БСБ Пробиштип се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност - трета емисија на 3.300 обични акции во 
вредност од 330.000 ЕВРА или во денарска против-
вредност од 20.209.200 денари, согласно Одлуката 
бр. 03-74/2 од 22.09.2005 година за издавање на 
обични акции од трета емисија за познат купувач и 
Одлуката бр. 02-74/3 од 22.09.2005 година за 
зголемување на основната главнина. 

 2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност  од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлука  за нивно издавање. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го при-
јави за упис зголемувањето на основната главнина во 
Трговскиот регистар на надлежниот суд. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
регистрацијата на акциите во Централниот Депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хар-
тии од вредност да достави доказ дека е извршен упис 
на акциите. 

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

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

 
 Бр. 07-2116/4           Комисија за хартии од вредност 

14 ноември 2005 година                Претседател, 
      Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

1379. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86, 17/91 и 84/05), 
Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Пласница - Оп-
штина Пласница. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Пласница, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
        Бр. 09-7625/1                                  Директор, 
22 ноември 2005 година           Бисера Јакимовска, с.р. 

      Скопје 
 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1380. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02, 38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (�Службен весник на 
РМ� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28.11.2005 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 23,291 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 23,110 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 23,533 
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б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 27,035 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 27,486 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 16,694 
- М - 2                    до 16,668 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 61,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 58,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 58,50 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 51,00 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 40,50 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 20,289 
- М - 2                    до 20,258 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од потточката �г� и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит 
пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит 
пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната 
табела и да изнесуваат: 

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА  

ЦЕНИ) 
ден/лит

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 61,00 60,50 60,00 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 57,50 57,00 56,50 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 58,00 57,50 57,00 
Д-ДИЗЕЛ 50,50 50,00 49,50 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 40,00 39,50 39,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно оваа 
одлука. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на 
мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во 
земјата. 
Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    25,128 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            22,343 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          22,343 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,485 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                             3,136 
 
г) Мазут                                                         ден/кг. 
- М - 1 (М)                    0,100 
- М - 2                      0,100 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 

2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(2 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ)
ден/лит

МБ-96 
(ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М-1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М-2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 29.11.2005 година. 

 
       Бр. 02-1462/1                                 Претседател, 
28 ноември 2005 година             Славе Ивановски, с.р.    
          Скопје 

___________ 
 

И С П Р А В К А 
Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енергија, 
објавена во �Службен весник на РМ� бр. 100/2005, на-
правена е техничка грешка во точката 3 и се врши ис-
правка на истата, наместо датумот на издавање на ли-
ценцата: �00 ноември 2005 година�, треба да стои: �18 
ноември 2005 година� и во точката 5 наместо датум до 
кога важи лиценцата: �00 ноември 2040 година� треба да 
стои: �18 ноември 2040 година.� 

                                                         Претседател, 
Славе Ивановски, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


