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554.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Републи-

ка Македонија и член 17 точка 10 од Законот за одбра-
на („Службен весник на РМ“ бр. 42/2001 и 5/2003), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 мај 2004 година,  донесе

Р Е З О Л У Ц И Ј А
ЗА РАЗВОЈ И ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ОДБРАНАТА

Уважувајќи ја волјата на граѓаните на Република 
Македонија за мирен развој и просперитет, демократи-
ја, обезбедување на стабилност и безбедност,

Водејќи се од интересите на Република Македонија 
за политичко-одбранбена интеграција во НАТО, поли-
тичка, економска и безбедносна интеграција во Европ-
ската унија, како и во другите системи за колективна 
безбедност,

Водејќи се од желбата за сопствен придонес и учес-
тво во изградбата на мирот и стабилноста во регионот, 
Европа и пошироко,

Сметајќи ги Националната програма за членство во 
НАТО, ПАРП-процесот за планирање и преглед, Инди-
видуалната програма за Партнерство, Програмата за ре-
ализација на стратегиски одбранбен преглед на Репуб-
лика Македонија, донесена од Владата на Република 
Македонија под бр. 23-3084/1 од 23 јуни 2003 година, 
Политичката рамка и сите документи произлезени од 
Стратегискиот одбранбен преглед како главни инстру-
менти за планско, целесообразно и долгорочно насоче-
но трансформирање на одбраната на Република Маке-
донија и нејзините вооружени сили,

Потврдувајќи ја желбата за сопствен придонес во 
развојот на одбраната и завршување на сите документи 
од Стратегискиот одбранбен преглед согласно сo устав-
ните и законскитe надлежности на органите на држав-
ната власт,

Собранието на Република Македонија
1. Одлучи да ја поддржи Програмата за трансформа-

ција на одбраната и Армијата на Република Македони-
ја донесена од Владата на Република Македонија како 
документ кој ќе обезбеди завршување на започнатите 
процеси и документи од Стратегискиот одбранбен прег-
лед.

на „ХИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО 
Скопје за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во играчница што 
се наоѓа во хотел „Млаз“ - Стар Дојран. 7

580. Правилник за критериумите и начи-
нот на доделување на средства од По-
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Собранието на Република Мaкедонија цени дека со 
оваа резолуција и започнатите процеси на трансформа-
ција покрај долгорочно ориентиран развој на одбрана-
та, ќе се обезбедат вистински и реални насоки за тран-
зиција кон хармонизација на законодавството, докумен-
тите и процедурите за трансформација, изградба, раз-
вој и ревизија на одбраната и вооружените сили компа-
тибилни со НАТО.

2. Оваа резолуција ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

    Бр. 07-2255/1             Претседател
26 мај 2004 година             на Собранието на Република

   Скопје                             Македонија,
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р.

___________
555.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 27 мај 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 

ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК

1. За учество во состав на коалиционите сили во 
операцијата "Слобода за Ирак", во поствоената фаза 5, 
во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици 
на Армијата на Република Македонија, и тоа:

- еден вод на сили за специјални операции во состав 
од триесет и двајца припадници од постојаниот состав 
на Армијата на Република Македонија, кои ќе учеству-
ваат во обезбедување на стабилност и поддршка на коа-
лиционите оперативни бази во Ирак,

- еден офицер за работа на должност висок воен 
претставник во Централната команда на Армијата на 
САД во Тампа,

- еден офицер за работа на должност офицер за вр-
ски во Централната команда на Армијата на САД во 
Тампа и
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- еден офицер за работа на должност офицер за вр-
ски на Армијата на Република Македонија во ЦЈТФ-7, 
Багдад, Ирак. 

2. Единиците на Армијата на Република Македони-
ја од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период 
од 1 јуни до 15 декември 2004 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, 
исхрана и итна медицинска помош на учесниците во ми-
ровната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбе-
дуваат Соединетите Американски Држави, а другиот дел 
од трошоците ги обезбедува Република Македонија.

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

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
     Бр. 07-2266/1              Претседател
27 мај 2004 година              на Собранието на Република

    Скопје                              Македонија,
д-р Љупчо Јордановски,с.р.

___________
556.

Врз основа  на член 11, точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24.05.2004 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2002 ГОДИНА
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Извештајот за работењето на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија за 2002 година, усвоен со Заклу-
чок бр. 02-4066/7 од 24.04.2003 година, донесен од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седница-
та одржана на 24.04.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.
       Бр. 23-1549/1                    Заменик на претседателот
24 мај 2004 година                   на Владата на Република 
           Скопје                                     Македонија,
                                                  Јован Манасијевски, с.р.

___________
557.

Врз основа  на член 11, точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24.05.2004 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

ЗА 2003 ГОДИНА НА ЈП ХС “ЗЛЕТОВИЦА“
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Завршната сметка за 2003 година на ЈП ХС 
“Злетовица“, бр. 0202-58/7 од 26.02.2004 година, усвое-
на од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 
седницата одржана на 26.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.
       Бр. 23-981/1                      Заменик на претседателот
24 мај 2004 година                   на Владата на Република 
           Скопје                                     Македонија,
                                                  Јован Манасијевски, с.р.

558.
Врз основа  на член 11, точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ  НА ЈП ХС 
“ЗЛЕТОВИЦА“ ЗА 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на 
Извештајот за финансиското работење на ЈП ХС “Злетови-
ца“ за 2003 година, бр. 0202-58/8 од 26.02.2004 година, 
усвоен  од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата одржана на 26.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.
       Бр. 23-981/2                      Заменик на претседателот
24 мај 2004 година                   на Владата на Република 
           Скопје                                     Македонија,
                                                 Јован Манасијевски, с.р.

___________
559.

Врз основа  на член 11, став 1, точка 8 од Законот за 
јавните претпријатија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 24.05.2004 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНА-
ТА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ “МАКЕДОНИЈА“- 

СКОПЈЕ ЗА 2004 ГОДИНА
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги “Македонија“- Скопје за 2004 годи-
на, усвоена со Одлука бр. 02-676/4 од 09.04.2004 година, 
донесена од Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие на седницата одржана на 07.04.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.
       Бр. 23-1454/1                    Заменик на претседателот
24 мај 2004 година                   на Владата на Република 
           Скопје                                     Македонија,
                                                  Јован Манасијевски, с.р.

___________
560.

Врз основа на член 36, став од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 
383 од Законот за трговските друштва („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 
2002 ГОДИНА НА АД „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, 

СКОПЈЕ
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната сметка и Извештајот за работењето 
за 2002 година на АД „Електростопанство на Македо-
нија“ во државна сопственост, Скопје, УО бр. 02-
1523/3/2 од 25.02.2003 година, усвоени од Управниот 
одбор на ова акционерско друштво, на седницата одр-
жана на 25.02.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.
     Бр. 23-1514/1                       Заменик на претседателот
24 мај 2004 година                   на Владата на Република 
         Скопје                                       Македонија,
                                                  Јован Манасијевски, с.р.
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561.
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за акредита-

ција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
54/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Институтот за акреди-
тација на Република Македонија број 07-52/2 од 20  фе-
вруари 2004 година, со која за директор на Институтот 
е именуван Зоран Грков, дипл. електро инженер, досе-
гашен вршител на должноста директор на Институтот.

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

Бр. 17-1109/2                    Заменик на претседателот 
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

     Скопје  Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
562.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основа-
ње на Македонска банка за поддршка на развојот 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/98  
и 6/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ-
ТЕ НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА

НА РАЗВОЈОТ А. Д. - СКОПЈЕ
1. Ѓорѓи Петрушев се разрешува од должноста прет-

ставник на државниот капитал на Република Македони-
ја во Собранието на акционерите на Македонска банка 
за поддршка на развојот А. Д. Скопје, поради заминува-
ње на друга должност.

2. За претставник на државниот капитал на Републи-
ка Македонија во Собранието на акционерите на Маке-
донска банка за поддршка на развојот А. Д. Скопје се 
именува Оливера Цветановска, државен секретар во 
Министерството за економија.

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

Бр. 17-1445/2                    Заменик на претседателот 
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

     Скопје  Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
563.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), член 13 став 
6 и член 13-а од Статутот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 
53/97, 22/98, 46/99, 10/2002, 5/2004 и 23/2004), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-

ја бр. 02-962/2 од 11 мај 2004 година, со која за заменик 
на директорот на Фондот е именуван Хамди Мустафа, 
дипломиран социјален работник, досегашен советник 
во ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи на 
град Скопје-Одделение за социјални работи на подрач-
јето на град Скопје-подрачје Чаир.

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

Бр. 17-1715/2                    Заменик на претседателот 
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

     Скопје  Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
564.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ

ДОМ “МИРКА ГИНОВА“-БИТОЛА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом “Мирка Гинова“-Битола се раз-
решуваат:

- Лазар Божиновски, 
- Петар Темелковски.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот 

ученички дом “Мирка Гинова“-Битола се именуваат:
- Војдан Поповски, правник, 
- Инен Клења, наставник.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1772/1                    Заменик на претседателот 
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

     Скопје  Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
565.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧ-
КИ ДОМ “ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ-СЕНИЌ“-СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-
жавниот средношколски дом “Томе Стефановски-Се-
ниќ“-Скопје се разрешуваат:

- Никола Младеновиќ, 
- Андреја Проданов.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот 

средношколски дом “Томе Стефановски-Сениќ“-Скоп-
је се именуваат:

- Виолета Бошковска, машинист на хидропостројки, 
- Насер Османи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1773/1                    Заменик на претседателот 
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

     Скопје  Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.
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566.
Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-

ничкиот и студентскиот стандард (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕ-
НИЧКИ ДОМ “БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“-СТРУГА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом “Браќа Миладиновци“-Струга 
се разрешуваат:

- Мирче Шајноски, 
- Корчагин Танчевски.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот уче-

нички дом “Браќа Миладиновци“-Струга се именуваат:
- Илија Чадовски, 
- Џемаил Рочи, наставник во пензија.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1774/1                    Заменик на претседателот 
17 мај 2004 година                  на Владата на Република 

     Скопје  Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
567.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕ-
НИЧКИ ДОМ „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом „Здравко Цветковски“ - Скопје, 
се разрешуваат:

- Ѓорѓи Илиевски,
- Трајче Стојановски.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот уче-

нички дом „Здравко Цветковски“ - Скопје, се именуваат:
- Владимир Ситниковски,
- Ислам Муча, професор.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1775/1    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

    Скопје              Македонија, 
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
568.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ 

ДОМ „БРАНКО СТАНОЕВИЌ“ - ГОСТИВАР
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-

жавниот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ - Гостивар 
се разрешуваат:

- Бобан Нофитоски,
- Игор Серафимовски.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот уче-

нички дом „Бранко Станоевиќ“ - Гостивар, се именуваат:
- Ајет Бејта економист,
- Видоја Манасиевски, дипл. економист.

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

Бр. 17-1776/1    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

    Скопје              Македонија, 
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
569.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ 
„СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“- МАКЕДОНСКИ БРОД

1. За членови на Управниот одбор на Државниот 
ученички дом „Св. Наум Охридски“ - Македонски 
Брод се именуваат:

- Миле Дабески, дипл. машински инженер,
- Нусрет Мемишовски, социолог.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1777/1    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

    Скопје              Македонија, 
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
570.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ

ДОМ „Н.Х. ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - ПРИЛЕП
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-

жавниот ученички дом „Н.Х. Орде Чопела“ - Прилеп се 
разрешуваат:

- Пеце Димоски,
- Владимир Гешовски.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот уче-

нички дом „Н.Х. Орде Чопела“ - Прилеп, се именуваат:
- Благоја Божиновски, гимназиски матурант,
- Јован Сливовски, дипл. шумарски инженер.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1778/1    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

    Скопје              Македонија, 
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
571.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ

ОДБОР НА  ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ
„МОША ПИЈАДЕ“ - ТЕТОВО

1. За членови на Управниот одбор на Државниот 
ученички дом „Моша Пијаде“ - Тетово се именуваат:

- Ирфан Шабани, професор,
- Нада Велкоска.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 17-1779/1     Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

    Скопје              Македонија, 
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
572.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
мај 2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ДРЖАВНИОТ  УЧЕНИЧКИ  ДОМ  „МИТКО

ПЕНЏУКЛИСКИ“ - КРАТОВО
1. За членови на Управниот одбор на Државниот уче-

нички дом „Митко Пенџуклиски“ - Кратово се именуваат:
- Илија Митовски, дипл. професор по историја,
- Стефан Ангеловски, дипл. професор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1780/1    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

    Скопје              Македонија, 
  Радмила Шекеринска, с.р.

___________
573.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 
2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ 

ДОМ “КРСТЕ МИСИРКОВ“ - КАВАДАРЦИ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-

жавниот ученички дом “Крсте Мисирков“ - Кавадарци 
се разрешуваат:

- Горица Пелинова,
- Менче Мести.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот уче-

нички дом “Крсте Мисирков“ - Кавадарци се именуваат:
- Александар Ивановски, дипл.ел.инженер,
- Ѕвонко Колев, шумарски техничар.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.
     Бр. 17-1781/1                    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

   Скопје               Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.

__________
574.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 
2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ 

ДОМ “ДОНЕ БОЖИНОВ“ - ПРОБИШТИП

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом “Доне Божинов“ - Пробиштип 
се разрешуваат:

- Сузана Василева,
- Верка Чонова.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот уче-
нички дом “Доне Божинов“ - Пробиштип се именуваат:

- Славица Бојковска, дипл.економист,
- Саво Зафиров, проф. по географија.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.
     Бр. 17-1782/1                    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

   Скопје               Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.

__________
575.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 
2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ 

ДОМ “ПРОФ. МИЈАЛКОВИЌ“ - КУМАНОВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом “Проф.Мијалковиќ“ - Куманово 
се разрешуваат:

- Светлана Пешевска,
- Бранко Петрушевски.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот 

ученички дом “Проф.Мијалковиќ“ - Куманово се име-
нуваат:

- Неџбедин Салиу, професор,
- Оливера Доцевска Митевска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.

     Бр. 17-1783/1                    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

   Скопје               Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.

__________
576.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 
2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ 

ДОМ “БОРО МЕНКОВ“ - КРИВА ПАЛАНКА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-
жавниот ученички дом “Боро Менков“ - Крива Паланка 
се разрешуваат:

- Стефчо Јосифовски,
- Денко Мишевски.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот 

ученички дом “Боро Менков“ - Крива Паланка се име-
нуваат:

- Митко Михов, дипл.професор по историја,
- Јованче Симоновски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.

     Бр. 17-1784/1                    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

   Скопје               Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.
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577.
Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-

ничкиот и студентскиот стандард (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 
2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ 

ДОМ “ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“ - ВЕЛЕС
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-

жавниот ученички дом “Лазар Лазаревски“ - Велес се 
разрешуваат:

- Владо Хаџи-Наумов,
- Мирјана Штерјовска.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот уче-

нички дом “Лазар Лазаревски“ - Велес се именуваат:
- Мухамед Џемаилов, педагог,
- Илија Смилев, дипл.професор по одбрана и зашти-

та.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.
     Бр. 17-1785/1                    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

   Скопје               Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.

__________
578.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-
ничкиот и студентскиот стандард (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 
2004 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ 

ДОМ “ЗДРАВКО ЧОЧKОВСКИ“ - ДЕБАР
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Др-

жавниот ученички дом “Здравко Чочковски“ - Дебар се 
разрешуваат:

- Џеват Ѓулиоски,
- Лефко Стојановски.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот уче-

нички дом “Здравко Чочковски“ - Дебар се именуваат:
- Џеват Телчиу, одд.наставник,
- Низамедин Папранику, текстилен инженер.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.
     Бр. 17-1786/1                    Заменик на претседателот
17 мај 2004 година                  на Владата на Република

   Скопје               Македонија,
  Радмила Шекеринска, с.р.

__________
579.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 
за забавните игри (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.05.2004 
година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ПРОМЕНА НА ВАЖНОСТА НА ЛИЦЕНЦАТА 
ПОД БР. 23-2953/1 ОД 25.06.2003 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА “ХИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО - СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА ШТО СЕ НАОЃА ВО 

ХОТЕЛ “МЛАЗ“ - СТАР ДОЈРАН 
1. Во Лиценцата под бр. 23-2953/1 од 25.06.2003 годи-

на, издадена на “ХИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО-Скопје 
за постојано приредување на посебни игри на среќа во 
играчница, во точката 5 зборовите: “по уплатата на први-
от дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден 

во точка 4, став 1 алинеја 1“ се заменуваат со зборовите: 
“од 27.06.2003 година до 27.06.2009 година“.

 2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија“.
      Бр. 23-1817/1                     Заменик на претседателот 
24 мај 2004 година                   на Владата на Република

    Скопје                                       Македонија,
                                            Јован Манасијевски, с.р.

__________
580.

Врз основа на член 4 од Законот за вработување на ин-
валидни лица ("Службен весник на РМ" бр.44/2000, 
16/2004), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСЕБНИОТ ФОНД 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

И РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА
Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите, на-
чинот на доделувањето и уплатата на средства на рабо-
тодавецот од Посебниот фонд за обезбедување услови 
за вработување и работење на инвалидни лица (во ната-
мошниот текст: Посебен фонд). 

Член 2
Средствата од Посебниот фонд се доделуваат за: 
1. вработување на инвалидно лице на неопределено 

време;
2. адаптација на работното место на кое ќе работи 

инвалидното лице;
3.набавка на опрема потребна за вработување и ра-

ботење на инвалидното лице; и 
4. доградба и адаптација на работен простор за вра-

ботување и работење на инвалидното лице. 
На правно лице кое не е заштитно друштво, може 

да му се доделат средства од Посебниот фонд:
- за вработување  на инвалидно лице на неопределе-

но време и адаптација на работно место на кое ќе рабо-
ти инвалидно лице на кое му се утврдени специфични 
потреби при вработување и работење. 

На заштитно друштво може да му се доделат средс-
тва од Посебниот фонд за:

-  вработување на инвалидно лице на неопределено 
време;

- адаптација на работно место на кое ќе работи инва-
лидното лице;

- набавка на опрема потребна за вработување и ра-
ботење на инвалидното лице,  и

- доградба и адаптација на работен простор за врабо-
тување и работење на инвалидно лице. 

На инвалидно лице кога самостојно врши дејност 
како трговец поединец може да му се доделат средства 
од Посебниот фонд за:

- вработување на инвалидно лице на неопределено 
време; 

-  адаптација на работното место на кое ќе работи 
инвалидното лице на кое му се утврдени специфични 
потреби при вработување и работење; и 

-  набавка на опрема потребна за вработување и ра-
ботење на инвалидното лице.

Член 3
Доделување на средства од Посебниот фонд се вр-

ши врз основа на поднесено барање за доделување на 
средства од Посебниот фонд.

Барањето се поднесува до Управниот одбор на Заво-
дот за вработување на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Заводот), преку бирото за вработување 
на чие подрачје е седиштето на работодавецот. 

Член 4
Кон барањето за доделување на средства од Посеб-

ниот фонд, се доставуваат следните документи, потреб-
ни за секој од  основите за доделување на средства од 
член 2, став 1 на овој правилник: 

- пополнет образец барање за доделување на средст-
ва од Посебниот фонд што го издава Заводот;
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- решение за судска регистрација на работодавецот 
од надлежниот регистарски суд со сите прилози-фото-
копија; 

- решение од Државниот завод за статистика-обра-
зец Р-1 или Р-3;

- решение за исполнување на мерките, нормативите 
и стандардите за заштита при работа од Државен инспе-
кторат за труд;

- решение за исполнување на условите за вршење 
на дејности  определени со закон од Државен санита-
рен и здравствен инспектор; и 

- решение за исполнување на минимално-технички 
услови за вршење на дејности  определени со закон од 
Министерство за економија;

- бонитет издаден од Централен регистар;
- потврда дека против работодавецот не е покрената 

постапка за стечај издадена од надлежен Општински суд;
- потврда од Заедницата на заштитни друштва на 

Македонија за исполнетоста на условите од член 9 од 
Законот за вработување на инвалидни лица;

- месечна пресметка за исплатената плата, пресмета-
ниот и уплатен персонален данок и придонеси од плата 
за последните 9 месеци, согласно закон, пред поднесу-
вањето на барањето-образец ПДД-МП;

- изводи, налози и список со броеви на тековни сме-
тки или штедни книшки заверени од банката чиј депо-
нент е работодавецот за исплатената плата за последни-
те 9 месеци за вработените инвалидни лица;

- исплатените плати на работниците за работа со 
полно работно време да не е пониска од најниската пла-
та утврдена за одделни степени на сложеност според за-
кон и колективен договор.

Член 5
Под вработување на инвалидни лица во смисла на 

овој правилник заради доделување на средства од По-
себниот фонд се смета вработување на неопределено 
време на инвалидно лице од член 2 став 1 и член 4а од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
вработување на инвалидни лица. 

Член 6
Под вработување во смисла на овој правилник не се 

смета: 
- кога работодавецот го намали бројот на вкупно 

вработени инвалидни лица на неопределено време сме-
тано од денот на влегувањето во сила на Законот за вра-
ботување на инвалидни лица, а на нивно место вработу-
ва нови инвалидни лица; 

- кога работодавецот врши замена на едно инвалид-
но лице со друго, а вкупниот број на вработени инва-
лидни лица на неопределено време не се зголемува; и 

- кога работодавецот вработува инвалидно лице за 
кое се користени средства од Посебниот фонд послед-
ните три години пред вработувањето. 

Член 7
Работодавецот кој вработува инвалидно лице на нео-

пределено време кон барањето за доделување на средс-
тва од Посебниот фонд, покрај документите од член 4  
на овој правилник, ги доставува и следните документи: 

- список на инвалидни лица за кои се бара доделува-
ње на средства со презиме, име и единствен матичен 
број на граѓанинот; и 

- документ за завршено образование, односно увере-
ние за работна способност;

- примерок од склучениот и заверен договор за рабо-
та со инвалидното лице на неопределено време. 

 
Член 8

Работодавецот создава соодветни услови за работе-
ње со адаптација на работното место во зависност од 
работното место, видот и степенот на образованието и 
видот и степенот на инвалидноста на инвалидното ли-
це кое се вработува. 

Адаптација на работно место во смисла на овој пра-
вилник опфаќа: 

- прилагодување на опремата, орудијата за работа, 
уредите и другите технички средства за работа со вгра-
дување на механички, електрични, електронски, звуч-

ни, светлосни и слични уреди со кои се овозможува си-
гурна, непречена и продуктивна работа на едно или по-
веќе инвалидни лица;

- прилагодување на работните и помошните просто-
рии со поставување или изградба на пристапни патеки, 
косини, заштитни огради и слично, со што на инвалид-
ното лице му се овозможува непречен и сигурен при-
стап до и од работното место.

За утврдената потреба од адаптација на работно ме-
сто работодавецот изготвува соодветна документација 
со опис на тоа што ќе се адаптира и начинот на кој ќе 
се адаптира, со пропратна  техничка документација. 

Ако адаптацијата на работно место кај ист работода-
вец е во функција на повеќе инвалидни лица, не се до-
делуваат средства за секое лице поединечно. 

Член 9
Кон барањето за доделување на средства од Посеб-

ниот фонд за адаптација на работно место покрај доку-
ментите од член 4  на овој Правилник, се доставуваат и 
следните документи: 

- список на вработени инвалидни лица за кои ќе се 
врши адаптација на работно место со презиме, име и 
единствен матичен број на граѓанинот;

- документација со опис на тоа што ќе се адаптира и 
начинот на кои ќе се адаптира, со пропратна техничка 
документација;

- три понуди со цена за потребните средства, специ-
фикација и наведен рокот за извршување на адаптација-
та на работното место.

Член 10
Набавка на опрема за вработување на инвалидно лице 

во смисла на овој правилник опфаќа планирана набавка 
на опрема за производни и услужни дејности, компјутери 
и компјутерска техника, машини за производство на раз-
ни производи, производни линии, машини за сортирање, 
обликување или пакување, алати и калапи како техноло-
шки целини за обликување или производство на разни 
форми или производи, транспортни уреди поврзани со 
процесот на производство или слични облици на орудија 
за работа како единечни машини или составен дел на соод-
ветна целина од одредена технолошка линија. 

За набавка на опрема од став 1 на овој член од По-
себниот фонд за вработување на инвалидно лице се до-
делуваат неповратни средства и тоа: 

- до две вработени инвалидни лица-30 просечни пла-
ти;

- од три до пет инвалидни лица-40 просечни плати; и
-  над пет вработени инвалидни лица-50 просечни 

плати;
Член 11

Кон барањето за доделување на средства од Посеб-
ниот фонд за набавка на опрема покрај документите од 
член 4 на овој правилник, се доставуваат и следните до-
кументи: 

- три понуди со цена, услови на продажба и рок на 
испорака на опрема со превод на македонски јазик до-
колку добавувачот е од странство;

- документација со опис на техничко-технолошките 
и производните карактеристики на опремата што треба 
да се набави, име-фирма на производителот со каталог 
односно пропратни цртежи, шеми или скици на опрема-
та со превод на македонски јазик доколку текстот е на 
странски јазик; и 

- скица на работниот простор каде ќе биде сместена 
опремата.

Член 12
Доградба и адаптација на работен простор за врабо-

тување на инвалидни лица во смисла на овој правилник 
опфаќа планирана доградба на работни простории и 
адаптација на работен простор во кој ќе работат инва-
лидни лица.

За доградба и адаптација на работен простор од 
став 1 на овој член од Посебниот фонд се доделуваат 
неповратни средства и тоа:

- до две вработени инвалидни лица-30 просечни пла-
ти;
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___________
581.

Врз основа на член 4, став 2 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на 
царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Мини-
стерството за економија, објавува

Л И С Т А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИТЕ КВОТИ 

КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА АУКЦИЈА ЗА 2004 ГОДИНА
Во Листата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 84/2003 и 8/2004) по точката 2. се додава нова точка 3. која гласи:
3. Царински квоти по Спогодбата за стабилизација и асоцијација со Европската заедница и нивните земји член-

ки

Тарифна 
ознака Наименување на стоката

Квота за период 
01.05-30.06.2004 

година

Квота за период 
01.07-30.09.2004 

година

Квота за период 
01.10-31.12.2004

година
Единица 

мерка
0401 20 Млеко и павлака со содржина на мас-

нотија што надминува 1% но не над-
минува 6% по маса:

366.666 550.000 550.000 л.

     Бр. 10-3385/1                                                                                                                                   
25 мај 2004 година                                                                                                                         Министер за економија,

    Скопје                                                                                                                                  Стевчо Јакимовски, с.р.
___________

582.
Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на ца-

ринските квоти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерс-
твото за економија, објавува

Л И С Т А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА 
(БЕЗ ЦАРИНИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Во Листата на стоки со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во првото полугодие од 2004 
година (без царини во рамки на квоти) (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2003 и 8/2004), анексот IV 
(Б) се менува и гласи:

- од три до пет вработени инвалидни лица-40 про-
сечни плати; и 

- над пет вработени инвалидни лица-50 просечни 
плати.

Член 13
Кон барањето за доделување на средства од Посеб-

ниот фонд за доградба и планирана адаптација на рабо-
тен простор покрај документите од член 4 на овој пра-
вилник, се доставуваат и следните документи:

- одобрение за градба издадено од надлежен државен 
орган за објектот кој ќе се гради, односно адаптира;

- техничка документација со опис на работите што 
треба да се изведат;

- три понуди со цена, спецификација и наведен ро-
кот на изведување на работите за доградба и адаптаци-
ја на работниот простор; и 

- скица на работниот  простор што треба да  се адап-
тира и инсталациите што треба да се изведат, преме-
стат или доградат.

Член 14
Доделените средства за адаптација на работно место, 

набавка на опрема и доградба и планираната адаптација 
на работен простор може да се користат исклучиво за 
адаптација на работно место, набавка на опрема и доград-
ба и адаптација на работен простор за кои се доделени. 

Доделените средства од Посебниот фонд се дозначу-
ваат на жиро сметка на работодавецот, во рок од 8 дена 
сметано од денот на потпишувањето на договорот за до-
делување на средства. 

Работодавецот во рок од 60 дена од денот на дозна-
чувањето на средствата ја извршува одобрената адапта-
ција на работно место, набавка на опрема или доградба 
и адаптација на работен простор и за извршената упла-
та за наменета за која се доделени средствата, писмено 
го известува Заводот. 

Член 15
Барателот на средства од Посебниот фонд за наба-

вка на опрема и за доградба и планирана адаптација 
на работен простор на кој барањето за доделување на

средства од Посебниот фонд му е решено негативно и 
не му се доделени средства, може повторно да поднесе 
барање за доделување на средства по истекот  на една 
година сметано од денот на одбивањето на барањето. 

Член 16
Заводот и бирото за вработување, во вршењето на 

непосреден увид кај барателот на средства, соработува 
со надлежните државни органи, Државниот инспекто-
рат за труд и други субјекти, а во функција на поцелос-
на обработка на поднесените барања за доделување на 
средства како и текот на нивната реализација кај корис-
ниците на доделените средства. 

Некомплетните барања нема да се примаат и по нив 
нема да се одлучува се додека не се отстранат недоста-
тоците, согласно укажувањето од Заводот. 

Заводот со корисникот на средства склучува договор 
за користење на средствата со кој поблиску се утврдуваат 
условите и начинот на користење на средствата.

Член 17
При разгледување на доставените барања за доделу-

вање средства од Посебниот фонд на седниците на 
Управниот одбор на Заводот може да се повика  и при-
суствува и по еден претставник од Заедницата на за-
штитни друштва на Македонија и Заедницата на инва-
лидни организации на Македонија. 

Член 18
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за критериумите и на-
чинот на доделувањето на средства од Посебниот фонд 
за обезбедување на услови за вработување и работење 
на инвалидните лица ( "Службен весник на РМ" бр. 
70/2000 и 92/2001).  

Член 19
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 
    Бр. 08-1305/5  Министер,
26 мај 2004 година   Јован Манасијевски, с.р. 

      Скопје 
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Тарифна 
ознака Опис

Квота за период 
01.01-31.03.2004

 година

Квота за период 
01.04-30.06.2004 

година
Единица мер-

ка

Применли-
ви царини 
за надмина-

ти количини 
(% од MFN)

0206 29 Јастиви делови од животни од 
видот говеда, замрзнати:
Друго

100.000 102.500 кг 65

0207 Месо и јастиви делови, од живи-
на од тарифен број 0105, свежи, 
разладени или замрзнати:

750.000 1.250.000 кг 65

0210 11
0210 12
0210 19

Свинско месо: 8.333 кг 95

0402 Млеко и павлака, концентрира-
ни или со додаден шеќер или 
други материи за засладување:

100.000 108.333 кг 65

0405 10 Путер: 75.000 233.333 кг 65
0406 20

0406 30

Сирење стругано или во прав, 
од сите видови:
Сирење топено, освен стругано 
или во прав:

26.250 26.250 кг 70

0406 90 Друго сирење: 8.333 кг 100
0805 10
0805 20

0805 40
0805 50

Портокали:
Мандарини (вклучувајќи тан-
гирски и сатеумас-мандарини); 
клементина, вилкинг и слични 
хибриди на аргуми:
Грејпфрут:
Лимони (Citrus limon, Citrus 
limonum) и лимета (Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia):

2.000.000 2.000.000 кг 65

1507 10 Сурово масло, вклучувајќи дегу-
мирано (без смола): 

3.750.000 3.750.000 кг 70

1601 Колбаси и слични производи, од 
месо, од други јастиви месни де-
лови за јадење или од крв, сло-
жени прехранбени производи 
врз основа на овие производи:

310.000 560.000 кг 70

1602 Други приготвени или конзерви-
рани производи од месо, од јасти-
ви месни делови или од крв:

207.500 299.166 кг 70

2005 70 Маслинки: 400.000 400.000 кг 65
2009 Сокови: 50.000 кг 100

2309 90 99 90

Производи што се употребува-
ат за исхрана на животни:
Друго:

3.000.000 3.000.000 кг 70

Бр. 10-3385/1                                                                                                                                    
25 мај 2004 година                                                                                                                       Министер за економија,

     Скопје                                                                                                                               Стевчо Јакимовски, с.р.

583.
Врз основа на член 1 став  3 од Законот за јавни на-

бавки (“Службен весник на РМ“ бр. 19/2004), министе-
рот за финансии го утврди следниот 

С П И С О К
СО КОЈ СЕ УТВРДУВААТ СУБЈЕКТИТЕ НА КОИ 
СЕ ОДНЕСУВААТ ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ЈАВНИ НАБАВКИ
1. Со овој список се утврдуваат субјектите на кои се 

однесуваат одредбите од член 1 став 1 и 2 од Законот 
за јавни набавки.

1.1. Органи на државната власт (корисници и един-
ки корисници на средства од Буџетот на РМ)

1.1.1. Претседател на Република Македонија
1.1.2. Агенција за разузнавање
1.1.3. Собрание на Република Македонија
1.1.4. Државен завод за ревизија
1.1.5. Уставен суд на Република Македонија
1.1.6. Влада на Република Македонија
1.1.7.Служба за општи и заеднички работи на Влада-

та на РМ
1.1.8. Секретаријат за законодавство
1.1.9. Јавно правобранителство на РМ

1.1.10. Агенција за развој и инвестиции
1.1.11. Агенција за државни службеници
1.1.12. Министерство за одбрана
1.1.13. Дирекција за класификација на информации
1.1.14. Министерство за внатрешни работи
1.1.15. Министерство за правда
1.1.16. Министерство за надворешни работи
1.1.17. Министерство за финансии
1.1.18. Царинска управа
1.1.19. Управа за јавни приходи
1.1.20. Биро за стоковни резерви
1.1.21. Министерство за економија
1.1.22. Биро за заштита  на индустриска сопственост
1.1.23. Министерство за животна средина и простор-

но планирање
1.1.24. Министерство за транспорт и врски
1.1.25. Управа за цивилна воздушна пловидба
1.1.26. Управа за телекомуникации
1.1.27.Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство
1.1.28. Агенција за поттикнување на развојот на зем-

јоделството
1.1.29. Управа за хидрометеоролошки работи
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1.1.30. Министерство за труд и социјална политика
1.1.31. Јавни установи од областа на детската заштита 
1.1.32. Јавни установи од областа на социјалната заштита
1.1.33. Министерство за образование и науката
1.1.34. Јавни установи од областа на образованието 

(основно, средно и високо) и науката
1.1.35. Биро за развој на образованието
1.1.36. Агенција за млади и спорт
1.1.37. Министерство за култура
1.1.38. Јавни установи од областа на културата
1.1.39. Министерство за здравство
1.1.40. Министерство за локална самоуправа
1.1.41. Агенција за иселеништво
1.1.42. Агенција за информации
1.1.43. Комисија за односи со верските заедници и 

религиозни групи
1.1.44. Државен завод за геодетски работи
1.1.45. Државен завод за статистика
1.1.46. Државен архив на РМ
1.1.47. Биро за судски вештачења
1.1.48. Македонска академија на науките и уметностите
1.1.49. Биро за стопански недоволно развиените по-

драчја
1.1.50. Републички судски совет
1.1.51. Врховен суд на Република Македонија
1.1.52. Јавно обвинителство на Република Македонија
1.1.53. Народен правобранител на Република Маке-

донија
1.1.54. Апелациони судови
1.1.55. Виши јавни обвинителства
1.1.56. Основни судови
1.1.57. Основни обвинителства
1.1.58. Казнено поправни установи
1.1.59. Други органи и организации основани со закон 

од Собранието или Владата на Република Македонија
1.2. Вонбуџетски фондови (корисници и единки ко-

рисници на средства од Буџетите на фондовите)
1.2.1. Фонд за пензиско и инвалидско осигурување 

на Македонија
1.2.2.Фонд за здравствено осигурување на Македонија
- Клинички и поликлинички центри
- Медицински центри
- Болници и стационари
- Здравствени домови
- Аптеки
1.2.3. Фонд за магистрални и регионални патишта
1.2.4. Завод за вработување на Република Македонија
1.2.5. Фонд за осигурување на депозити
1.3. Органи на единиците на локалната самоуправа 

(корисници и единки корисници на средства од Буџе-
тот на ЕЛС)

1.3.1. Единици на локална самоуправа и градот Скопје
1.3.2. Корисници и единки корисници
1.3.3. Фондови основани со ЕЛС и градот Скопје
1.3.4. Други органи, јавни установи и служби основ-

ни од ЕЛС и градот Скопје
1.4. Агенции, јавни установи и служби, други орга-

ни и организации основани од Републиката
1.4.1. Народна банка на Република Македонија 
1.4.2. Агенција за приватизација
1.4.3. Централен регистар на Република Македонија
1.4.4. Стопанска комора на Република Македонија
1.4.5. Комисија за хартии од вредност
1.4.6. Други јавни установи, служби и органи основ-

ни од Република Македонија
1.5. Здруженија на граѓани и фондации на кои со за-

кон им се дадени јавни овластувања
1.5.1. Сојуз на синдикати на Република Македонија 
1.5.2. Црвен крст на Република Македонија 
1.5.3. Авто-мото сојуз на Македонија и авто-мото 

друштвата
1.5.4. Против пожарен сојуз
1.5.5. Инвалидски организации
1.5.6. Здруженија на возачи
1.5.7. Спортски асоцијации и организации
1.5.8. Други здруженија на граѓани и фондации на 

кои им се дадени јавни овластувања
1.6. Јавни претпријатија и други правни лица кои 

имаат јавни овластувања
1.6.1. Јавни претпријатија основани од Република 

Македонија

1.6.2. Јавни претпријатија основани од ЕЛС и гра-
дот Скопје

1.6.3. Акционерски друштва и друштва со ограниче-
на одговорност во смисла на член 1 став 1 алинеја 3 од 
Законот за јавни набавки

1.6.4. Правни лица од областа на водоснабдувањето
1.6.5. Правни лица од областа на енергетиката
1.6.6. Правни лица од областа на транспортот
1.6.7. Правни лица од областа на телекомуникациите
1.6.8. Правни лица од областа на комуналните услуги
2. Овој список се објавува во “Службен весник на 

Република Македонија“.
   Бр. 12-13193/1                                Министер,
12 мај 2004 година               м-р Никола Поповски, с.р.

   Скопје
___________

584.
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 
и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафте-
ни деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини                                      ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                до 21,272
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до 21,091
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)      до 21,514
б) Дизел гориво                                              ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)                                                до 18,661
в) Масло за горење                                        ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)                                       до 17,840
г) Мазут                                                   ден/кг
- М - 1 (М)    до 11,152
- М - 2    до 11,126
2. Претпријатијата и другите правни и физички ли-

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

а) Моторни бензини                                      ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                  до 58,50
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)          до 55,00
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)        до 55,50
б) Дизел гориво                                              ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)                                                  до 41,00
в) Масло за горење                                        ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 29,00
г) Мазут                                                 ден/кг
- М - 1 (М)    до 13,749
- М - 2    до 13,719
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточ-
ката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на до-
дадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини                                      ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                     24,704
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)             21,919
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)           21,920
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
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4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 
ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 01.06.2004 година.
     Бр. 02-471/1                                Претседател,
31 мај 2004 година                       Славе Ивановски, с.р.   
         Скопје 
_______________________________________________

О Б Ј А В А
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите 

во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерс-
твото за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А
Просечната месечна нето плата по работник за месец 

маj 2004 година неможе да изнесува помалку од утврдена-
та на ниво на оддел и тоа: 
Оддел Назив на одделот Износ

01 Земјоделство, лов и соодветни услуж-
ни активности 5.959

02 Одгледување на шуми, користење на шу-
ми и соодветни услужни активности 6.685

05 Улов на риба, дејност на мрестилишта-
та и рибарските фарми, услужни актив-
ности во рибарството 8.650

10 Вадење на камен јаглен и лигнит, ваде-
ње на тресет 3.250

11 Вадење на сурова нафта и природен гас 
и услужни активности во производство-
то на нафта и гас, освен истражувања 0

12 Вадење на руда на уран и ториум 0
13 Вадење на руди на метал 0
14 Вадење на други руди и камен 8.936
15 Производство на прехранбени произво-

ди и пијалаци
    

10.047
16 Производство на тутунски производи 7.760
17 Производство на текстилни ткаенини 4.642
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 3.655
19 Штавење и доработка на кожа, произ-

водство на куфери, рачни торби, сед-
ла, сарачки производи и обувки 2.177

20 Преработка на дрво, производи од дрво и 
плута, освен мебел, производство на пред-
мети од слама и плетарски материјал 5.095

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.643

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 9.179

23 Производство на кокс, деривати и наф-
та и нуклеарно гориво 12.602

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 12.221

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 3.665

26 Производство на производи од други 
неметални минерали   10.999

27 Производство на основни метали     9.693
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.255

29 Производство на машини и уреди, нес-
помнати на друго место   6.289

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 7.528

31 Производство на електрични машини и 
апарати, неспомнати на друго место 7.986

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 4.962

33 Производство на прецизни медицински и 
оптички инструменти и часовници 11.745

34 Производство на моторни возила, при-
колки и полуприколки 5.725

35 Производство на други сообраќајни 
средства 8.514

36 Производство на мебел и други разновид-
ни производи, неспомнати на друго место 4.639

37 Рециклажа 4.272
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 11.040
41 Собирање, пречистување и дистрибу-

ција на вода 8.021
45 Градежништво 5.860
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, продаж-
ба на мало на моторни горива 8.899

51 Трговија на големо и посредничка тр-
говија, освен трговија со моторни вози-
ла и мотоцикли   9.649

52 Трговија на мало, освен трговија со мо-
торни возила и мотоцикли; поправка на 
предмети за лична употреба и за дома-
ќинствата 5.998

55 Хотели и ресторани 6.636
60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 7.090
61 Воден сообраќај 0
62 Воздушен сообраќај 10.739
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патнички-
те агенции     9.950

64 Поштенски активности и телекомуни-
кации

     
13.024

65 Финансиско посредување, освен осигу-
рување и пензиски фондови  15.696

66 Осигурување, реосигурување и пензи-
ски фондови, освен задолжителна со-
цијална заштита  18.225

67 Помошни активности во финансиско-
то посредување  21.937

70 Активности во врска со недвижен имот 11.243
71 Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети за 
лична употреба и за домаќинствата    6.830

72 Компјутерски и сродни активности 9.202
73 Истражување и развој 8.673
74 Други деловни активности 7.925
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 8.698
80 Образование 7.533
85 Здравство и социјална работа 7.704
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, са-

нитарни и слични активности 7.715
91 Дејност на организации врз база на зач-

ленување 10.405
92 Рекреативни, спортски, културни и за-

бавни активности 6.923
93 Други услужни дејности 8.122
95 Приватни домаќинства со вработени лица 0
99 Екстериторијални организации и тела 0

                                      Министер,
  Јован Манасијевски, с.р.
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