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1139. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Устав
публика Македонија, претседателот на Републи
донија и претседателот на Собранието на Репуб
кедонија, издаваат  

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМ

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНО
ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ  

Се прогласува Законот за изменување и доп
на Законот за локалните избори, 

што Собранието на Република Македонија 
на седницата одржана на 3 септември 2004 годин 
         Бр. 07-3566/1    Претседате
3 септември 2004 година       на Република Мак
                Скопје                   Бранко Црвенков

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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З А К О Н 
от на Ре-
ка Маке-
лика Ма-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ  ИЗБОРИ  

Член 1 
Во Законот за локалните  избори ("Службен весник на 

Република Македонија" број 46/96, 12/2003, 35/2004 и 
52/2004), во  членот 7 став 1 зборовите: "третата седмица 
во месец октомври" се заменуваат со зборовите:  "првата 
сед ица во месец март".    

ЕНУВА-
Т  

м олнување Член 2 
Членот 75-а се менува и гласи: 

го донесе 
а. 

"Првите наредни локални избори за членови на совети 
и градоначалници ќе се одржат најдоцна до 31 март 2005 
година. л 

Мандатот на  постојните градоначалници  и членовите 
на советите трае до изборот на нови градоначалници  и 
членови на советите." 

едонија, 
ски, с.р. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 
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L I GJ I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ZGJEDHJET LOKALE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për zgjedhjet lokale ("Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" nr. 46/1996, 12/2003, 35/2004 
dhe 52/2004), në nenin 7 paragrafi 1 fjalët "java e tretë në 
muajin tetor" zëvendësohen me fjalët "java e parë në 
muajin mars". 

Neni 2 
Neni 75-a ndryshon si vijon: 
"Zgjedhjet e para të ardhshme lokale për anëtarë të 

këshillave dhe për prefektë do të mbahen më së voni deri 
më 31 mars 2005.  

Mandati i prefektëve dhe anëtarëve ekzistues të 
këshillave zgjat deri në zgjedhjen e prefektëve të rinj dhe 
anëtarëve të këshillave".  

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
___________ 

1140. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 23.08.2004 
год на донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИ-
РАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ 

ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ  
Член 1 

Средствата што се обезбедуваат во Компензациони-
те фондови од странска помош (во натамошниот текст: 
Фондови) Комисијата за менаџмент со Компензацио-
ните фондови (во натамошниот текст: Комисија) ќе ги 
доделува во форма на кредит на правни лица според 
условите и критериумите ут дени со оваа одлука. вр

 
Член 2 

Средствата од фондовите ќе се користат за давање 
долгорочни и краткорочни кредити за поддршка на ма-
ли и средни претпријатија. 
Со средствата од Фондот ќе се создаваат услови за 

зголемување на капацитетот на малите и средни прет-
пријатија, за креирање на нови работни места и врабо-
тување на невработени лица, за продуктивно почетно 
инвестирање.  

Член 3 
Пласирањето на средствата од фондовите ќе се вр-

ши преку објавување на јавен повик во средствата за 
јавно информирање.   

Член 4 
Јавниот повик го објавува Министерството за финан-

сии до кого се поднесуваат и барањата за одобрување на 
кредит од фондовите. Барањата се проследуваат до ре-
сорните министерства за подготвување на предлог. 
За одобрување на кредитот одлучува Комисијата, 

по прибавен предлог од ресорните министерства.  
Член 5 

При одобрувањето на кредит од фондовите Коми-
сијата ќе ги поддржува програмите/барањата кои ги ис-
полнуваат следните критериуми: 

- позитивни финансиски резултати во последната 
година; 

- да нема достасани неизмирени обврски кон држа-
вата (даноци, придонеси и други давачки, како и разни 
поз јмици и други обврски врз комерцијална основа). а 

Член 6 
Средствата од Фондот ќе се одобруваат под следни-

те услови: 

1. Долгорочни кредити: 
- грејс период од една година сметано од денот на 

првата исплата на одобрените средства, за кој период 
се плаќа камата; 

- рок на враќање 20 еднакви тримесечни рати и 
- редовна камата од 3% годишно. 
2. Краткорочни кредити: 
- грејс период од три месеци сметано од денот на 

првата исплата на одобрените средства, за кој период 
се плаќа камата; 

- рок на враќање 3 еднакви тримесечни рати и 
- редовна камата од 3% годишно. 
Задолжувањето на корисникот и пресметувањето на 

каматата ќе се врши во ЕВРА, а плаќањето на доспеа-
ните обврски ќе се врши во денарска противвредност 
според средниот курс на ЕВРО во Народна Банка на 
Република Македонија на денот на уплатата. 
Во случај на задоцнување на плаќањето на обврски-

те во утврдените рокови, на стасаните, а неизмирени 
обврски се пресметува и наплаќа затезна камата смета-
но од првиот ден на стасувањето до денот на наплатата 
во висина на затезната камата пропишана со Закон. 

 
Член 7 

Правото на користење на кредит од Фондот може 
да се оствари врз основа на поднесено барање до Ми-
нистерството за финансии на Образец 1 кој е составен 
дел на оваа одлука. 
Кон барањето подносителот е должен да достави:  
- инвестициона програма; 
- барање за одобрување на краткорочен кредит со 

образложение;   
- докази за критериумите утврдени во член 5 од 

оваа одлука и 
- решение од уписот во Трговски регистар. 
Ненавремените и нецелосни барања нема да се зе-

мат на разгледување. 
За одлуката сврзана со поднесеното барање подно-

сителот ќе биде известен во рок од 60 дена од денот на 
завршувањето на јавниот повик. 

 
Член 8 

Врз основа на одлуката за одобрени средства од 
Фондот, корисникот склучува Договор со Министерс-
твото за финансии, при што корисникот е должен да ја 
приложи следната документација: 

- за долгорочни кредити хипотека на недвижен 
имот од прв ред најмалку во висина од 2:1 во однос на 
износот на одобрениот долгорочен кредит и засметана-
та камата или банкарска гаранција во висина на одо-
брениот долгорочен кредит и засметаната камата; 

- за краткорочни кредити банкарска гаранција во 
висина на одобрениот краткорочен кредит и засметана-
та камата.   

Член 9 
Средствата од Фондот  ќе се префрлуваат по бара-

ње на корисникот врз основа на доставена исплатна до-
кументација (фактура, ситуација и друго) на добавува-
чот или извршителот на работите.  

 
Член 10 

Доколку се констатира дека средствата од кредитот 
се ненаменски искористени, корисникот е должен да го 
врати кредитот заедно со пресметаната камата (редов-
на и затезна) во рок од 15 дена од денот на констатира-
њето на неправилноста во користењето на средствата. 

 
Член 11 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за условите и критериумите 
за репласирање на средствата од Компензациониот 
фонд од странска помош ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 51/01). 
Започнатите постапки ќе се довршат според Одлу-

ката врз основа на која е започната постапката. 
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За кредитите кои се одобрени согласно Одлуката за 
условите и критериумите за репласирање на средствата 
од Компензациониот фонд од странска помош ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 42/95) и Од-
луката за условите и критериумите за репласирање на 
средствата од Компензациониот фонд од странска по-
мош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
51/01) ќе се применуваат одредбите од истите до це-
лосно враќање на кредитите. 

 
Член 12 

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

 
     Бр. 23-3057/1         Претседател на Владата 
23 август 2004 година            на Република Македонија, 

      Скопје                  Хари Костов, с.р. 
                                                                                                                             - Маријанчо Величковски, дипл. машински инже-

нер, вработен во АД за осигурување �Вардар� - Скопје; (Образец 1) 
 

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТ 
 

1. Кредитобарател: 
_______________________________________________  
(Име на фирмата) 
 
2. Адреса на фирмата 
_______________________________________________  
(Улица, број, телефон/факс, Е - маил)  
 
3. Краток опис на проектот/ барањето : 
_______________________________________________  
_______________________________________________ 
_______________________________________________  
 
4. Стопанска дејност на која и припаѓа: (Согласно кла-
сификацијата на економските дејности) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
  
5. Форми на вложување (со заокружување):  
5.1. За продуктивно почетно инвестирање. 
5.2. Вложување во отстранување на тесни грла, рекон-
струкција и модернизација 
 
6. Вкупен број на работници вработени на неопределе-
но време____________    
6.1. Број на нововработени лица  кои ќе се вработат со 
реализација на проектот: _________________________ 
 
7. Вкупно планирани  вложувања (во денари):__________ 
7.1.Сопствени средства:__________________________ 
7.2.Други извори:________________________________ 
7.3. Средства кои се бараат од фондот_______________ 
 
8. Бонитет на фирмата � издаден од Централниот регистар 
9. Извештај од УЈП за редовност во плаќање на даноци 
(во прилог).  
10. Потврди од Фондот за ПИОМ и ФЗО за редовност 
во плаќање на придонесите (во прилог). 
  
________________                             Кредитобарател: 
________________                        ___________________     
   (место и дата)                                          

___________ 
1141. 

 Врз основа на член 54 и 55 од Законот за заштита 
од елементарни непогоди (�Службен весник на СРМ� 
бр. 39/77, 6/81, 47/89 и 27/90) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10 август 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ  
1. За претседател, секретар и членови на Комисија-

та за проценка  и утврдување на висината на штетата 
од елементарни непогоди се именуваат:  
а) за претседател 
- Доне Влашки, државен советник во Министерс-

твото за финансии; 
б) за секретар 
- Лилја Јанкова, советник во Секторот за макроеко-

номија во Министерството за финансии; 
в) за членови: 
- Сами Бислими, помошник раководител на Сектор 

во Министерството за економија; 

- Марин Деливанов, дипл. град. инженер, советник 
во Секторот за станбено-комунални и инфраструктура 
при Министерството за транспорт и врски; 

- Љупчо Манчевски, дипл. град. инженер, советник 
за просторни планови и издавање на просторна соглас-
ност во Министерството за животна средина и про-
сторно планирање; 

- Елена Мартиновска, директор за решавање на 
штети во АД за осигурување и реосигурување КЈУБИ 
Македонија - Скопје; 

- Славица Најдовска, советник во Одделението за 
цивилна заштита при Секторот за цивилна одбрана и 
кризен менаџмент во Министерството за одбрана; 

- д-р Никола Ночевски, научен советник во ЈНУ 
Институт за земјотресно инженерство и инженерска се-
измологија - Скопје; 

- Селајдин Мемеди, заменик на раководителот на 
Секторот за национални сметки во Државниот завод за 
статистика; 

- Пандора Стојановиќ, вработена во Управата за хи-
дрометеоролошки работи - Скопје; 

- Ристо Чивчиев, директор на Државниот инспекто-
рат за земјоделство; 

- Богдан Шаљиќ, дипл. економист раководител на 
Одделение во Министерството за здравство, 

- Ристо Танески, помошник раководител на Секто-
рот во Министерството за култура. 

2. Со именувањето на претседателот, секретарот и 
членовите на Комисијата за проценка и утврдување на 
висината на штетата од елементарни непогоди на досе-
гашните им  престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-3048/1                     Претседател на Владата      

10 август 2004 година            на Република Македонија, 
          Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1142. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/2002, и 40/2003) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 16 август 2004 година, донесе  а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА 

�МАКЕДОНИЈА АТ� - СКОПЈЕ П 
1. Ѓорѓи Пупаковски се разрешува од функцијата 

заменик на директорот на Јавното претпријатие за одр-
жување и заштита на магистралните и регионалните 
патишта �Македонијапат� - Скопје, поради исполнува-
ње услови за старосна пензија.  
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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. 17-3094/1                     Претседател на Владата      

16 август 2004 година            на Република Македонија, 
          Скопје                            Хари Костов, с.р. 

__________ 
1143. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 16 август 2004 година, донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА  

�МАКЕДОНИЈАПАТ� - СКОПЈЕ  
1. За заменик на директорот на Јавното претприја-

тие за одржување и заштита на магистралните и регио-
налните патишта �Македонијапат� - Скопје се именува 
Ќемаљ Ќамили, економист. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-3095/1                        Претседател на Владата 

16 август 2004 година            на Република Македонија, 
     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
1144. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните пати-

шта (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 16 август 2004 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ  

ПАТИШТА - СКОПЈЕ  
1. За член на Управниот одбор на Фондот за маги-

стрални и регионални патишта - Скопје се именува 
Ѓорѓи Пупаковски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-3096/1                        Претседател на Владата 

16 август 2004 година            на Република Македонија, 
     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
1145. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16 август 2004 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОД-
БОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВА-
ЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИО-
НАЛНИТЕ ПАТИШТА �МАКЕДОНИЈАПАТ� СКОПЈЕ  

1. Илиос Вилос се разрешува од должноста член на 
Одборот за контрола на материјално-финансиското ра-
ботење на Јавното претпријатие за одржување и зашти-
та на магистралните и регионалните патишта �Македо-
нијапат� - Скопје. 

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

 
Бр. 17-3097/1                        Претседател на Владата 

16 август 2004 година            на Република Македонија, 
     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
1146. 
Врз основа на член 50 од Законот за капитално фи-

нансирано пензиско осигурување (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 29/2002) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16 август 2004 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУ-
ПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО  

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Џемаил Елмази се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување-Скопје. 

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

 
Бр. 17-3098/1                        Претседател на Владата 

16 август 2004 година            на Република Македонија, 
     Скопје                                   Хари Костов, с.р. 

___________ 
1147. 
Врз основа на член 26 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 16/04), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ПРИЈАВАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЧАСОТ И 

РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на пријавата за утврдување на ча-
сот и распоредот на работното време на продавниците, 
магацините, складовите, бензинските станици и делов-
ните простории. 

 
Член 2 

Пријавата од член 1 на овој правилник е дадена на 
формат А4 и ги содржи следните податоци: назив и се-
диште на фирмата, дејност според Одлуката за нацио-
налната класификација на дејности, адреса на продаж-
ниот објект и општина, вид на продажниот објект во 
кој ќе се врши трговијата, бројот на вработените во 
продажниот објект и часот и распоредот на работното 
време. 
Образецот на пријавата од член 1 на овој правилник 

е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
        Бр. 08-2703/4   Министер, 
1 септември 2004 година       Јован Манасијевски, с.р. 

        Скопје 
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1148. 
рз основа на член 244 став 5 од Законот за безбедност на ообраќајот на патиштата (�Службен весник на РМ�

бр. 14/98, 38/2002 и 38/2004), министерот за здравство донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОДРЖИНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА  

(УКАЖУВАЊЕ НА ПР А ПОМОШ)  
о оваа програма се утврдува содржината од областа на постапување во случај на сообраќајна незгода (укажу-

вање на прва помош). 
рограмата ќе се реализира со десетчасовен курс по прва помош на кој кандидатите за возачи ќе се обучуваат

за пружање на прва помош преку соодветна теоретска и практична обука и тоа: 
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30
   
 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен весник на Република
акедонија�. 

 
Бр. 08-5074/9          Министер, 

 август 2004 година              д-р Реџеп Сељмани, с.р.
       Скопје 
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1149. б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                     до 3,20 Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 
38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Службен весник на 
РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 
29 од Законот за данокот на додадена вредност (�Службен 
весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Маке-
дон ја, на седницата одржана на 06.09.2004 година, донесе 

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 07.09.2004 година. 

и 
 О Д Л У К А 

         Бр. 02-738/1                       Претседател, ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
6 септември 2004 година                Славе Ивановски, с.р.    ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  
              Скопје СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  ___________ 1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

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

1150. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на 

Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002, 
51/2003, 85/2003 и 40/2004), член 33 од Законот за банките 
("Службен весник на РМ" бр. 63/2000, 37/2002, 51/2003 и 
85/2003) и точка 29 од Одлуката за утврдување на методоло-
гијата за класификација на активните билансни и вонбиланс-
ни позиции на банките според степенот на нивната ризичност 
("Службен  весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), гу-
вернерот на Народна банка на Република Македонија на 
01.09.2004 година, донесе  измени и дополнувања на  

а) Моторни бензини                                         ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 20,849 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 20,667 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 21,091 
б) Дизел гориво                                                 ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 21,627 
в) Масло за горење                                           ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 20,806  
г) Мазут                                                   ден/кг. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВОТО  
- М - 1 (М)       до 10,796 ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 
АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНБИЛАНСНИ ПОЗИ-
ЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА  

- М - 2       до 10,769 
2. Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените 
за одделни нафтени деривати така што највисоките мало-
продажни цени да изнесуваат и тоа: 

РИЗИЧНОСТ  
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за утвр-

дување на методологијата за класификација на активните 
билансни и вонбилансни позиции на банките според степе-
нот на нивната ризичност бр. 289 од 20.01.2004 ("Службен 
весник на РМ" бр. 3/2004 - пречистен текст), се вршат след-
ните измени и дополнувања: 

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. 

1. Во глава II, точка 5, потточка ж), алинеја 1, после 
бројот "31", се додаваат зборовите: "(со исклучок на делот 
од сметката 311 на кој се евидентира износот на задолжи-
телната резерва во девизи)". 

- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 44,50 
в) Масло за горење                                           ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                          до 32,50 
г) Мазут                                                   ден/кг. 

2. Во глава II, точка 5, потточка ж), алинеја 5, после 
бројот "351", се додава запирка и броевите: "43, 53".  

- М - 1 (М)       до 13,329 
- М - 2       до 13,297 

3. Во глава IV, точка 13, алинеја 12, зборот "употреба", 
се заменува со зборот "управа". 

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и 
"в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката 
"г" важи франко производител во земјата. 4. Во глава IV, точка 14, во втората алинеја, сврзникот 

"и" на крајот од реченицата се брише и после втората али-
неја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

Во малопродажните цени содржан е данокот на дода-
дена вредност согласно Законот. 

 "- негативни салда по тековни сметки; 3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците соглас-
но Законот изнесуваат и тоа: 

  - кредити врз основа на издадени кредитни картички; и". 
5. Во глава V, точка 17 после ставот 1 се додава став 2 

кој гласи: а) Моторни бензини                                           ден/лит. 
"По исклучок на став 1 од оваа точка, банката престану-

ва да пресметува камата на кредитите класифицирани во ка-
тегоријата нефункционални кредити, согласно условите и 
критериумите предвидени со интерните акти, донесени од 
страна на надлежен орган на банката". 

- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                      25,127 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              22,343 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            22,343 
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,485 

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила во 
рок од 8 дена од денот на нивното објавување во Службен 
весник на Република Македонија, а ќе се применуваат од 
30.09.2004 година. 

в) Масло за горење                                           ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                               3,136 
г) Мазут                                                    ден/кг. 
- М - 1 (М)              0,100 

III. Се задолжува Дирекцијата за банкарска регулатива 
да изготви пречистен текст на Упатството за спроведува-
ње на Одлуката за утврдување на методологијата за класи-
фикација на активните билансни и вонбилансни позиции 
на б

- М - 2              0,100 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 
ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

а) Моторни бензини                                          ден/лит. анките според степенот на нивната ризичност.       - МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                     до 3,20            Бр. 4314         Гувернер,  - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)             до 3,20 1 септември 2004 година            м-р Петар Гошев, с.р. - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)           до 3,20        Скопје 

  
               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,  +389-2-3298-769.  Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2004 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. 


