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Врз основа на член 7 став 2, а во врска со член 75-а од
Законот за локалните избори (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и
60/2004), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 27 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА
СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И СОВЕТОТ НА ГРАД
СКОПЈЕ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ОПШТИНИТЕ
И ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАД СКОПЈЕ
I
Се распишуваат избори за членови на советите на
општините и Советот на Град Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје.
II
Роковите за извршување на изборните дејствија
почнуваат да течат од денот на објавувањето на Решението во “Службен весник на Република Македонија“.
III
Изборите ќе се одржат на 13 март 2005 година.
IV
Решението ќе го спроведат Државната изборна комисија, општинските изборни комисии, а за Град Скопје Изборната комисија на Град Скопје.
V
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија “.
Бр. 07-5214/1
Претседател
27 декември 2004 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

29 декември 2004
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1736.

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република
Македонија, Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 27 декември 2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Се верифицира мандатот на пратеникот Селвије
Салиу.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07 - 5229/1
Претседател
27 декември 2004 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
___________

1737.

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република
Македонија, Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 декември 2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Се верифицира мандатот на пратеникот Борко
Анѓелкоски.

29 декември 2004
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Агенцијата за државни службеници се именува Александар Гештаковски, дипломиран
правник.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07 - 5209/1
Претседател
24 декември 2004 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
___________

1738.

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 58/2000 и
44/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ
1. За заменици на министри во соодветните министерства се именувани:
- Фуад Хасановиќ, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи,
- Талат Џафери, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за одбрана,
- Фатмир Дехари, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за внатрешни работи,
- Субхи Јакупи, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за правда,
- Максуд Али, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за финансии,
- Саша Андоновски, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за економија,
- м-р Санде Џамбазовски, за заменик на министерот
кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Ќамил Ќамили, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за здравство,
- д-р Тале Герамитчиоски, за заменик на министерот
кој раководи со Министерството за образование и наука,
- Самка Ибраимоски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за труд и социјална политика,
- Тања Алтанџиева, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за локална самоуправа,
- Мелпомени Корнети, за заменик на министерот
кој раководи со Министерството за култура,
- Дејан Кошутиќ, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски и
- Драгољуб Матовски, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за животна средина и
просторно планирање.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07- 5210/1
Претседател
24 декември 2004 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
___________

1739.

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за државните
службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002,
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и 69/2004),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 24 декември 2004 година, донесе

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07 - 5207/1
Претседател
24 декември 2004 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
___________

1740.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Народниот правобранител (“Службен весник на Република Македонија” бр. 60/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2004
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
1. За народен правобранител се избира Иџет Мемети, дипл.правник.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5211/1
Претседател
24 декември 2004 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
___________

1741.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2004 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 26 декември 2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТОТ СВЕТСКИ БИЗНИС
ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ПО ПАТ НА ЛИЦИТАЦИЈА
Член 1
Светскиот бизнис центар-Скопје, објект изграден
како затворена карабина, на ул. “Моша Пијаде“ бб, на
КП бр. 12079 и КП бр. 1282/2, со вкупна етажна површина од 22.458 м2, сопственост на Република Македонија според Имотен лист бр. 44.990 издаден од Државниот завод за геодетски работи-Сектор за премер и катастар-Скопје, се продава по пат на лицитација.
Член 2
Продажбата на објектот Светски бизнис центарСкопје се врши по пат на прибирање на затворени писмени понуди од заинтересирани купувачи (офертална
лицитација) врз основа на меѓународен оглас.
Член 3
Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, да ја спроведе постапката за продажба на објектот од член 1 на оваа одлука.
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Член 4
Почетната цена изнесува 10.765.660 ЕУР, пресметана во денарска противвредност според средниот курс
на Народна банка на Република Македонија.
Во почетната цена не се вклучени даноци и други
јавни давачки и тие ќе бидат на товар на купувачот.
Постигнатата цена на објектот се плаќа во готово
или на 24 еднакви месечни рати, без камата.
Доколку цената се плаќа во готово, купувачот има
право на попуст во висина од 10% од постигнатата цена.
Доколку цената се плаќа на рати купувачот е должен да достави банкарска гаранција за целокупната понудена цена. Во ваков случај, даноците и другите јавни
давачки купувачот ги плаќа во готово.
Член 5
Понудувачите се должни со понудата да достават и
доказ за уплатен депозит за учество по огласот во висина од 10% од почетната цена, или банкарска гаранција во иста висина за истата намена.
Во рок од 15 дена, од завршувањето на изборот на
најповолен понудувач, понудувачите се известуваат за
извршениот избор, а на понудувачите кои не се избрани им се враќа уплатениот депозит, односно банкарската гаранција.
Уплатениот износ на депозитот на најповолниот
понудувач се засметува во постигнатата цена.
Член 6
При евалуацијата на понудите, во случај на економско еднакви услови, предност при изборот ќе имаат
понудувачите кои понудиле плаќање во готово.
Доколку како понудувач се јави едно лице, договорот за продажба ќе се склучи со него, ако ги исполнува
условите од огласот.
Член 7
Доколку најповолниот понудувач во рок од 8 дена
од известувањето дека е избран за најповолен понудувач не се јави заради склучување на договорот за продажба, односно се откаже од склучување на договорот,
договорот за продажба ќе се склучи со второрангираниот понудувач, кој ги исполнува условите на огласот
и доколку ја понудил најмалку почетната цена.
Член 8
Се овластува директорот на Јавното претпријатие
за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, во името на Република Македонија да го потпише договорот за продажба.
Член 9
Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија да ја започне постапката за продажба на објектот Светски бизнис центар-Скопје во рок од 30 дена
од влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 10
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-4771/1
Претседател на Владата
26 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1742.

Врз основа на член 383, став (1) точка (1) и член
613, став (2) од Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 26.12.2004 година, донесе

29 декември 2004

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ПОД ЗАКУП ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за измена на Статутот на Акционерското друштво за издавање на деловен простор под закуп Градски трговски центар – Скопје бр. 03-6113/2 од
15.12.2004 година, донесена од Собранието на Друштвото на седницата одржана на 15.12.2004 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-4684/1
Претседател на Владата
26 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________

1743.

Врз основа на член 15 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 37/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија бр. 01-5/1 од 23.12.2004
година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2004 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-4836/1
Претседател на Владата
26 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________

1744.

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 54, став
(4) од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
26.12.2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПО СИЛА НА
ЗАКОН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1. Се констатира дека на градоначалникот на општината Ѓорче Петров Ане Василевски му престанал
мандатот по сила на закон, поради настапување на случајот предвиден во член 54, став (1) алинеја 2 од Законот за локалната самоуправа.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-4816/1
26 декември 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

29 декември 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 93 - Стр. 5

1745.

1748.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО
ГИ ВРШИ ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАНИЧНИТЕ
ПРЕМИНИ

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК
НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за
јавните претпријатија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 ноември
2004 година, донесе

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 19,
став 1 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03 и 67/03),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2004 година, донесе

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување на цените и услугите
што ги врши Јавното претпријатие за стопанисување со
станбен и деловен простор на Република Македонија
на граничните премини, бр. 02-6242/5 од 27.06.2003 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 27.06.2003 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.

1. Таип Елези се разрешува од функцијата заменик
на генералниот секретар на Владата на Република Македонија, поради истек на мандатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3378/1
22 ноември 2004 година
Скопје

1749.

1746.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.
__________

Врз основа на член 39, став 1, а во врска со 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 17 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Мери Младеновска-Ѓорѓиевска се разрешува од
функцијата генерален секретар на Владата на Република Македонија, поради заминување на друга функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4700/1
Претседател на Владата
17 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1747.

Врз основа на член 39, став 1, а во врска со 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 17 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 17-4702/1
Претседател на Владата
17 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 19,
став 1 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03 и 67/03),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За заменик на генералниот секретар на Владата
на Република Македонија се именува Таип Елези,
дипл. правник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4703/1
Претседател на Владата
17 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1750.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за царинската управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04) 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 17 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР
НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. За генерален секретар на Владата на Република
Македонија се именува Снежана Станковиќ, дипл.
правник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

1. Љубомир Михајловски се разрешува од функцијата директор на Царинската управа, орган во состав на
Министерството за финансии, поради заминување на
друга функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4701/1
17 декември 2004 година
Скопје

Бр. 17-4704/1
17 декември 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски с.р.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски с.р.

Стр. 6 - Бр. 93

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1751.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за царинската управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04) 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 17 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА
1. Садула Дураку се разрешува од функцијата заменик на директорот на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии, поради заминување на друга функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4705/1
Претседател на Владата
17 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1752.

Врз основа на член 10, став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02,
17/03, 40/03, 85/03, 17/04 и 69/04) 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 17 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ
1. Џемали Мехази се разрешува од функцијата државен секретар во Министерството за финансии, поради заминување на друга функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4707/1
Претседател на Владата
17 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1753.

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00
и 44/02) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА
1. Киро Левески се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја, орган во состав на Министерството за локална самоуправа.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4708/1
17 декември 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски с.р.

29 декември 2004

1754.

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00
и 44/02) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА
1. За директор на Бирото за стопански недоволно
развиените подрачја, орган во состав на Министерството за локална самоуправа, се именува Љубомир Јанев,
дипл. град. инженер.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4709/1
Претседател на Владата
17 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1755.

Врз основа на член 47, став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00
и 44/02) 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 17 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД
1. Назиф Буши се разрешува од должноста директор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика,
поради заминување на друга функција, заклучно со 6
декември 2004 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4711/1
Претседател на Владата
17 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1756.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на
санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97, 23/99 и 74/04) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ
ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС
1. Изет Ризаху се разрешува од функцијата заменик
на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово
со Отворено одделение во Велес, поради заминување
на друга функција.

29 декември 2004
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4712/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1757.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на
санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97, 23/99 и 74/04) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО СО
ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС
1. За заменик на директорот на Казнено-поправниот
дом Идризово со Отворено одделение во Велес се именува Ќамуран Куќи, дипл. професор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4729/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1758.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000 и 44/2002 ) 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 20
декември 2004 година, донесе
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4731/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1760.

Врз основа на член 7 од Законот за слободни економски зони (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ
ЗОНИ - СКОПЈЕ
1. Мелаим Адеми се разрешува од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зониСкопје, поради заминување на друга должност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4732/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1761.

Врз основа на член 7 од Законот за слободни економски зони (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002) 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 20 декември 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ - СКОПЈЕ

1. За директор на Државниот инспекторат за труд,
орган во состав на Министерството за труд и социјална
политика, се именува Изет Ризаху, дипл. правник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

1. За директор на Дирекцијата за слободни економски
зони-Скопје, се именува Ракип Дочи, дипл. професор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4730/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________

Бр. 17-4733/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1759.

1762.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за царинската управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004) 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 20
декември 2004 година, донесе

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за царинската управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004 ) 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 20 декември 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦАРИНСКАТА
УПРАВА

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. За директор на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Илија
Илоски, дипл. економист.

1. За заменик на директорот на Царинската управа,
орган во состав на Министерството за финансии, се
именува Иса Љика.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4706/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

Бр. 17-4736/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1763.

Врз основа на член 7-а од Законот за внатрешни
работи (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003 и 19/2004 ) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ
1. Лазо Велковски се разрешува од должноста директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на
Министерството за внатрешни работи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4734/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1764.

Врз основа на член 7-а од Законот за внатрешни работи (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003 и 19/2004 ) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО
ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ
1. За директор на Бирото за јавна безбедност, орган
во состав на Министерството за внатрешни работи, се
именува Цане Чапрагоски, дипл. правник за безбедност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4735/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1765.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004 ) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ
1. За државен секретар во Министерството за финансии, се именува Мелаим Адеми, дипл. економист.

1766.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004 ) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
1. За државен секретар во Министерството за култура, се именува Кастриот Абдили, досегашен државен
секретар во Министерството за култура.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4737/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1767.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004 ) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
1. За државен секретар во Министерството за внатрешни работи, се именува Саљи Рамадани, досегашен државен
секретар во Министерството за внатрешни работи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4738/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1768.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004 ) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО
1. За државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Бесир Јашари, доктор по ветеринарна медицина.

29 декември 2004

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4739/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1769.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004 ) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1. За државен секретар во Министерството за транспорт и врски се именува Зоран Црвенковски, досегашен државен секретар во Министерството за транспорт
и врски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4740/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1770.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1. За државен секретар во Министерството за локална самоуправа се именува Пламенчо Ѓеоргиевски,
досегашен државен секретар во Министерството за локална самоуправа.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4741/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________

1771.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004) 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 20 декември 2004 година, донесе

Бр. 93 - Стр. 9

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1. За државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање се именува Линдита Шаќири Атанасова, дипл. инж. технолог.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4742/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________

1772.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
1. За државен секретар во Министерството за одбрана се именува Никола Петроски, досегашен државен секретар во Министерството за одбрана.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4743/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________

1773.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА
1. За државен секретар во Министерството за правда се именува Ленче Величковска, досегашен државен
секретар во Министерството за правда.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4744/1
20 декември 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
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1774.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО
1. За државен секретар во Министерството за здравство се именува Ратка Куљан, доктор на медицина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4745/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________

1775.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1. За државен секретар во Министерството за труд
и социјална политика се именува д-р Ацо Јаневски, досегашен државен секретар во Министерството за труд
и социјална политика.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4746/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________

1776.

Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и
69/2004) 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 20 декември 2004 година, донесе

29 декември 2004

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4747/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1777.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000 и 44/2002) 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
20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА БИРОТО ЗА ЛЕКОВИ
1. Надица Поповиќ се разрешува од должноста директор на Бирото за лекови, орган во состав на Министерството за здравство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4748/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1778.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000 и 44/2002) 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
20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО
ЗА ЛЕКОВИ
1. За директор на Бирото за лекови, орган во состав
на Министерството за здравство, се именува Ромил
Санџакоски, дипл. фармацевт.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4749/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1779.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97, 23/99 и 74/2004) 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 20 декември 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО
ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА

1. За државен секретар во Министерството за образование и наука се именува д-р Зоран Поповски, досегашен државен секретар во Министерството за образование и наука.

1. Мухедин Брава се разрешува од функцијата заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка, поради заминување на друга должност.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4750/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1780.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97, 23/99 и 74/2004) 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 20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ
ВО КРИВА ПАЛАНКА
1. За заменик на директорот на Затворот Скопје со
Отворено одделение во Крива Паланка се именува Енвер Барди.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4751/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1781.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000 и 44/2002) 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
20 декември 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1. За заменик на директорот на Државниот завод за
статистика се именува Мухедин Брава, дипл. социјален
работник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-4752/1
Претседател на Владата
20 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски с.р.
__________

1782.

Врз основа на член 20 став 5 од Законот за јавните
патишта (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 26/96, 40/99, 96/00 и 29/02) и член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2004 година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2004 ГОДИНА
I. Во Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионални патишта во Република Македонија за 2004 година, бр. 23274/1 од 23.02.2004, објавена во “Службен весник на
РМ“ бр. 9/2004, се вршат следните измени:
ПРИХОДИ
1. Трансфери од Буџетот
на Република Македонија
(делот од акцизата од деривати од нафта)
2. Надоместок за употреба
на јавните патишта (патна
такса) за моторни и приклучни возила што подлежат
на годишна регистрација
3. Надоместок за употреба
на јавните патишта (патна
такса) што ја плаќаат
странските моторни и
приклучни возила
4. Надоместок за употреба
на автопат или магистрален
пат и нивен дел или објект
на патот (автопатска такса)
5. Други приходи
Вкупно I
6. Странски кредити
- ЕИБ
- Светска банка
- ЕБРД
- Грант
Вкупно II
Вкупно приходи I + II

Програма

Ребаланс

1.610.000.000

1.610.000.000

850.000.000

870.000.000

90.000.000

75.000.000

850.000.000
10.000.000
3.410.000.000

750.000.000
10.000.000
3.315.000.000

915.000.000
305.000.000
732.000.000
15.000.000
1.967.000.000
5.377.000.000

915.000.000
455.000.000
478.000.000
1.848.000.000
5.163.000.000

РАСХОДИ
Расходите во висина на приходите од 5.163.000.000 денари ќе
се користат за следните намени:
1. Инвестиции од странски
кредити
1.673.000.000
1.308.000.000
- Обиколница на Скопје I
фаза 13,5км
793.000.000
560.000.000
- Обиколница на Скопје II
фаза 12км
488.000.000
420.000.000
- Смоквица-Гевгелија
244.000.000
180.000.000
- Довршување на Е-75,
делница Стоби-Неготино
91.500.000
91.500.000
- Завршни работи на делницата од автопатот Скопје-Групчин
30.500.000
30.500.000
- Завршни работи на делницата од автопатот Групчин-Тетово
26.000.000
26.000.000
2. Пилот-програма за алтернативни технологии за
одржување и трошоци за
консултантски услуги и
набавка на опрема од кредитот од Светска банка
- Пилот програма за алтернативни технологии за одржување
Пакет 1 (БитолаПрилеп, Тетово-Вратница
5.0км, Гостивар-Стража)
Пакет 2 (Охрид-Ресен, Тетово-Вратница 10.0км,
Штип-Кочани)
- набавка на опрема
- трошоци за консултантски
услуги и обука

279.000.000

279.000.000

235.000.000

235.000.000

30.500.000

30.500.000

13.500.000

13.500.000
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3. Сопствено учество во
инвестициите со странски
кредити
- Обиколница на Скопје I
фаза 13,5км
- Обиколница на Скопје II
фаза 12км
- Смоквица - Гевгелија
- Автопат Стоби - Неготино
- Завршни работи на делницата од автопатот Скопје Групчин
- Завршни работи на делницата од автопатот Групчин - Тетово
- Пилот програма за алтернативни технологии за
одржување
Пакет 1 (Битола-Прилеп,
Тетово-Вратница 5.0км,
Гостивар-Стража)
Пакет 2 (Охрид-Ресен, Тетово-Вратница 10.0км,
Штип-Кочани)
- набавка на опрема
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393.300.000

327.200.000

142.740.000

100.800.000

87.840.000
43.920.000
16.470.000

75.600.000
32.000.000
16.470.000

5.490.000

5.490.000

9.100.000

9.100.000

82.250.000

82.250.000
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10. Средства за одржување на патни премини
преку железнички линии
Вкупно расходи:

45.000.000
5.377.000.000

45.000.000
5.163.000.000

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-4650/1
Претседател на Владата
26 декември 2004 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
__________

1783.

Врз основа на членот 66 став 2, членот 229 став 2 и
членот 230 став 5 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 47/02, 42/03 и 9/04),
директорот на Државниот завод за индустриска сопственост донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН
СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАШТИТА НА МЕДИЦИНСКИ
ПРОИЗВОДИ

5.490.000

5.490.000

359.200.000
95.000.000

622.000.000
203.000.000

10.000.000
10.000.000
40.000.000

70.000.000
20.000.000
40.000.000

10.000.000

13.000.000

10.000.000
15.000.000

10.000.000
50.000.000

264.200.000

419.000.000

145.000.000

220.000.000

112.200.000
2.000.000
5.000.000

180.000.000
4.000.000
15.000.000

150.000.000

164.300.000

50.697.000

40.000.000

18.658.000

40.000.000

35.300.000

35.300.300

45.345.000

49.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

7. Средства за локални
патишта и улици

607.500.000

607.500.000

II. ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ

8. Отплата на кредити
- Отплата на главница
- Отплата на камата

720.000.000
390.000.000
330.000.000

660.000.000
410.000.000
250.000.000

Барања за издавање на сертификатот

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

4. Инвестиции со сопствени средства
- Градежни работи
- Довршување на обиколница на Тетово
- III лента на Плетвар
- Радовиш - Струмица
- Мислодежда - Д. Татеши
(Р-419)
- Поддршка за проекти во
кризните региони
- Непредвидени работи
Експропријација:
- Обиколница на Скопје I
фаза Хиподром-Оризари
- Обиколница на Скопје II
фаза Оризари-Сарај
Неготино - Демир Капија
- други делници
5. Расходи за студии, проектирање, надзор, провизии, материјални и други
трошоци
- Подготовка на проекти и
физибилити студии
- Надзор на изградба на патишта
- Банкарски провизии и
провизии за наплата на надоместоци за патишта
- Материјални и други трошоци и услуги
6. Одржување на патишта

9. Пренесени обврски од
претходни години
- Доспеани обврски по основ на меѓународни финансиски организации
(АСБ)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдува постапката за издавање дополнителен сертификат за заштита на медицински производи.
Дефиниции
Член 2
(1) Одделни изрази употребени во овој правилник
го имаат следново значење:
1. “Медицински производ” е која било супстанција
или комбинација на супстанции во фармацевтска дозажна форма наменети за лекување, дијагностицирање
или спречување на болести, односно за отстранување,
корегирање или модифицирање на физиолошките
функции кај луѓето или животните;
2. “Производ” е фармаколошки активна состојка
или комбинација од активни состојки на медицинскиот
производ;
3. “Основен патент” е патент доделен за кој било
производ од точката 2 на овој став, вклучително и постапката за производство на производот или неговата
употреба, што е назначен во постапката за издавање
сертификат;
4. “Сертификат” е дополнителен сертификат за заштита во смисла на членот 66 од Законот за индустриската сопственост (во натамошниот текст: Закон);
5. “Париска унија“ е унија заснована на Париската
конвенција;
6. “Светска трговска организација“ е меѓународна
организација создадена со Маракешката спогодба (во
натамошниот текст: СТО).

Член 3
(1) Сертификат се издава доколку на денот на поднесување на барањето во Република Македонија:
1. постои важечки основен патент за производот;
2. производот е ставен во промет врз основа на одобрение издадено со законот кој го уредува ставањето
на лековите во промет;
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3. производот не бил претходно предмет на сертификат или не постои претходно издаден сертификат за
истиот производ како медицински производ;
4. одобрението од точката 2 од овој член е прво
одобрение за ставање на производот во промет во Република Македонија како медицински производ.
Предмет на заштита
Член 4
(1) Заштитата за издаден сертификат се однесува
само на производот заштитен со основниот патент за
кој постои одобрение за ставање во промет и за која
било употреба на медицински производ одобрена пред
истекот на сертификатот.
(2) Правото од издаден сертификат е идентично со
правото од основниот патент и подлежи на истите
ограничувања и обврски како и основниот патент.
III. СУБЈЕКТИ НА ПРАВОТО ОД СЕРТИФИКАТОТ
И ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА
Субјекти на правото
Член 5
(1) Субјекти на правото од сертификатот се носителот на основниот патент или неговиот правен следбеник.
(2) Доколку постојат повеќе носители на основниот
патент, постапка за издавање на сертификатот може да
поведе заедничкиот претставник или било кој од носителите по претходна согласност на другите носители
или нивните правни следбеници.
Поведување на постапката
Член 6
(1) Постапката за издавање на сертификатот се поведува со поднесување барање за издавање на сертификатот до Државниот завод за индустриска сопственост
(во понатамошниот текст: Завод).
(2) Барање за издавање на сертификатот се поднесува во рок од 6 месеци од датумот кога било издадено
првото одобрение за ставање во промет на производот
во Република Македонија или во рок од 6 месеци од
датумот на признавањето на основниот патент доколку
одобрението да се стави производот во промет е издадено пред признавањето на основниот патент.
IV. СОДРЖИНА И ФОРМА НА БАРАЊЕТО
И ДРУГИТЕ ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО
Содржина и форма на барањето
Член 7
(1) Барањето од членот 6 став 1 од овој правилник
содржи:
1. образец ДЗИС – П6 на А4 формат, во три примероци;
2. доказ за платена соодветна такса за барањето;
3. овластување на застапникот, ако барањето се
поднесува преку застапник.
(2) Образецот ДЗИС-П6 е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
(3) Кон барањето од ставот 1 на овој член се поднесуваат и други прилози од членот 9 на овој правилник.
Содржина на образецот
Член 8
(1) Образецот ДЗИС-П6 за издавање на сертификат
содржи:
1. број на барањето што го пополнува Заводот;
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2. адреса за кореспонденција односно адреса на живеалиштето на подносителот на барањето или на неговиот застапник, или на заедничкиот претставник доколку има повеќе подносители на пријавата, и при тоа
да се наведе бројот на телефонот, факсот или mail
адресата;
3. податоци за подносителот на барањето, презиме,
име и адреса за физички лица, или фирма и седиште за
правни лица; доколку постојат повеќе подносители потребно е да се достави писмена изјава за заедничкиот
претставник;
4. податоци за застапникот, ако пријавата е поднесена преку застапник, име и адреса за физичко лице,
односно фирма и седиште за правно лице и регистарски број на застапникот;
5. назив на производот за кој се бара заштита односно назначување на активната супстанција или компонента и доколку е можно да се наведе нејзината структурна
формула, хемиско име и/или генеричко име;
6. назначување дека се бара издавање на сертификат со наведување на бројот на патентот, назив на патентот, датум на признавањето и датум на истекување
на важноста;
7. број и датум на одобрението за ставање во промет на производот во Република Македонија;
8. наведување на податоците за првото одобрение
за ставање во промет на производот, со назначување на
државата, бројот и датумот на издавањето, производот
и законската одредба според која е издадено;
9. назначување на приложената документација;
10. доколку се поднесува и друга документација потребно е тоа да се наведе.
(2) Ако предвидениот простор во односната рубрика на образецот ДЗИС-П6 не е доволен, бараниот податок се приложува како посебен додаток кон образецот
ДЗИС-П6 со полната содржина и при тоа се повикува
на бројот на рубриката на која се однесува додатокот.
Други прилози кон барањето
Член 9
(1) Други прилози се:
1. одобрението за ставање во промет во Република
Македонија на производот од членот 2 став (1) точка 2
на овој правилник;
2. заверена копија од објавата на првото одобрение
за ставање во промет во која било земја членка на Париската унија или СТО, ако одобрението од точката 1
од овој став не е прво одобрение за ставање во промет;
3. превод од објавата од точка 2 на овој став на македонски јазик.
(2) Прилозите од ставот 1 на овој член треба да содржат потпис и печат на подносителот на пријавата,
односно на застапникот ако пријавата се поднесува
преку застапник.
V. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА СЕРТИФИКАТОТ
Формално испитување
Член 10
(1) Во постапката на формално испитување Заводот
испитува:
1. дали барањето ги содржи елементите од членот 7
став 1 на овој правилник;
2. дали барањето е поднесено во рокот од членот 6
став 2 на овој правилник;
3. дали се доставени прилозите од членот 9 на овој
правилник.
(2) Ако барањето е поднесено во согласност со ставот 1 на овој член, Заводот ќе го повика подносителот
во рок што не може да биде подолг од 60 дена, сметајќи од денот на приемот на повикот, да ги отстрани
утврдените недостатоци.
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(3) На образложено барање на подносителот на барањето, рокот од ставот 2 на овој член може од оправдани
причини да се продолжи најмногу за уште 60 дена.
(4) Ако подносителот на барањето во определениот
рок не ги отстрани недостатоците од ставот 2 на овој
член, Заводот ќе го отфрли барањето.
Постапка на испитување
Член 11
(1) Во постапката на испитување за издавање сертификат Заводот испитува дали на денот на поднесување на барањето биле исполнети барањата за издавање
сертификат предвидени во членот 3 на овој правилник.
Одобрување на барањето
Член 12
(1) Ако Заводот утврди дека се исполнети барањата од членот 3 на овој правилник, ќе го повика
подносителот во рок од 30 дена да ги плати пропишаните трошоци за објавување на податоците од
сертификатот во гласилото на Заводот и таксата за
одржување во важност.
(2) Ако подносителот не ги плати трошоците од ставот (1) на овој член, Заводот ќе го отфрли барањето.
(3) Ако подносителот на барањето во определениот
рок ги плати трошоците и таксите од ставот 1 на овој
член, Заводот ќe издаде сертификат согласно Законот.
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Одбивање на барањето
Член 13
(1) Ако се утврди дека не се исполнети барањата
предвидени во членот 3 на овој правилник или доколку
барањето не е поднесено од лице предвидено во членот
5 од овој правилник, Заводот, по писмен пат, го известува подносителот на барањето за причините поради
кои не може да се издаде сертификат и го повикува во
определен рок што не може да биде подолг од 6 месеци
да се изјасни за тие причини.
(2) Доколку подносителот на барањето не се изјасни во определениот рок, Заводот ќе го одбие барањето.
Траење на сертификатот
Член 14
(1) Сертификатот од членот 66 став 1 од Законот важи од истекот на законскиот период на траење на основниот патент за период, еднаков на времето што поминало од датумот на поднесување на пријавата за основен патент и датумот на добиеното одобрение за ставање во промет на производот во Република Македонија намален за пет години.
Влегување во сила
Член 15
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
23 декември 2004 година
Скопје

Директор,
Џемаил Ељмази, с.р.
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1784.

Врз основа на членот 66 став 2, членот 229 став 2 и
членот 230 став 5 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 47/02, 42/03 и 9/04),
директорот на Државниот завод за индустриска сопственост донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН
СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРОИЗВОДИТЕ
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдува постапката за издавање дополнителен сертификат за заштита на производите за заштита на растенијата.
Дефиниции
Член 2
(1) Одделни изрази употребени во овој правилник
го имаат следново значење:
1. „производи за заштита на растенија“ се активни
супстанции и препарати што содржат една или повеќе
активни супстанции во форма во која му се доставуваат на корисникот, наменети за:
- заштитување на растенија или растителни производи од сите штетни организми или за спречување на дејството на таквите организми, доколку таквите супстанции или препарати не се поинаку дефинирани подолу;
- влијание врз животниот процес на растенија, а
притоа немаат својство на хранлива состојка (на пример, регулатори на растот на растенијата);
- зачувување на растителните производи;
- уништување непожелни растенија; или
- уништување делови од растенија, ограничување
или спречување непожелно растење на растенијата;
2. „супстанции“ се хемиски елементи и нивни соединенија, кои може да се јават во природна или преработена форма, вклучително секаква примеса што неизбежно е резултат на производствениот процес;
3. „активни супстанции“ се супстанции или микроорганизми, вклучително и вируси, кои имаат општо
или посебно дејство против штетни организми или врз
растенијата, делови од растенијата или растителни производи;
4. „препарати“ се смеси или раствори составени од
две или повеќе супстанции, од кои најмалку едната е
активна супстанција, наменети за употреба како производ за заштита на растенија;
5. „растенија“ се живи растенија или живи делови
од растенија, вклучително и свежо овошје и семиња;
6. „растителни производи“ се производи во непреработена состојба или кои претрпеле едноставна подготовка: мелење, сушење или пресување, но со исклучок на
самите растенија како што се дефинирани во точката 5;
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7. „штетни организми“ се штетници на растенијата
или растителни производи кои припаѓаат на царството
на животните или растенијата, а исто така и вируси, бактерии и микоплазми и други патогени агенси;
8. „производ” е активната супстанција дефинирана
во точката 3 или комбинација на активни супстанции
на производ за заштита на растенија;
9. „основен патент“ е патент доделен за кој било
производ како таков дефиниран во точката 8, препарат
како што е дефиниран во точка 4, вклучително и постапка за производство на производ или неговата употреба, назначен во постапката за издавање сертификат;
10. “Сертификат” е дополнителен сертификат за заштита во смисла на членот 66 од Законот за индустриската сопственост (во натамошниот текст: Закон);
11. “Париска унија“ е унија заснована на Париската конвенција;
12. “Светска трговска организација“ е меѓународна
организација создадена со Маракешката спогодба (во
натамошниот текст: СТО).
II. ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ
Барања за издавање на сертификатот
Член 3
(1) Сертификат се издава доколку на денот на поднесување на барањето во Република Македонија:
1. постои важечки основен патент за производот;
2. производот е ставен во промет врз основа на одобрение издадено со законот кој го уредува ставањето
на производите за заштита на растенијата во промет;
3. производот не бил претходно предмет на сертификат или не постои претходно издаден сертификат за
истиот производ како производ за заштита на растенија;
4. одобрението од точката 2 од овој член е прво одобрение за ставање на производот во промет во Република Македонија како производ за заштита на растенија.
Предмет на заштита
Член 4
(1) Заштитата за издаден сертификат се однесува
само на производот заштитен со основниот патент за
кој постои одобрение за ставање во промет и за која
било употреба на производ за заштита на растенија
одобрена пред истекот на сертификатот.
(2) Правото од издаден сертификат е идентично со
правото од основниот патент и подлежи на истите
ограничувања и обврски како и основниот патент.
III. СУБЈЕКТИ НА ПРАВОТО ОД СЕРТИФИКАТОТ
И ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА
Субјекти на правото
Член 5
(1) Субјекти на правото од сертификатот се носителот
на основниот патент или неговиот правен следбеник.
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(2) Доколку постојат повеќе носители на основниот
патент, постапка за издавање на сертификатот може да
поведе заедничкиот претставник или било кој од носителите по претходна согласност на другите носители
или нивните правни следбеници.
Поведување на постапката
Член 6
(1) Постапката за издавање од сертификатот се поведува со поднесување барање за издавање на сертификатот до Државниот завод за индустриска сопственост
(во понатамошниот текст: Завод).
(2) Барање за издавање на сертификатот се поднесува во рок од 6 месеци од датумот кога било издадено
првото одобрение за ставање во промет на производот
во Република Македонија или во рок од 6 месеци од
датумот на признавањето на основниот патент доколку
одобрението да се стави производот во промет е издадено пред признавањето на основниот патент.
IV. СОДРЖИНА И ФОРМА НА БАРАЊЕТО
И ДРУГИТЕ ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО
Содржина и форма на барањето
Член 7
(1) Барањето од членот 6 став 1 од овој правилник
содржи:
1. образец ДЗИС – П7 на А4 формат, во три примероци;
2. доказ за платена соодветна такса за барањето;
3. овластување на застапникот, ако барањето се
поднесува преку застапник.
(2) Образецот ДЗИС-П7 е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
(3) Кон барањето од ставот 1 на овој член се поднесуваат и други прилози од членот 9 на овој правилник.
Содржина на образецот
Член 8
(1) Образецот ДЗИС-П7 за издавање на сертификат
содржи:
1. број на барањето што го пополнува Заводот;
2. адреса за кореспонденција односно адреса на живеалиштето на подносителот на барањето или на неговиот застапник, или на заедничкиот претставник доколку има повеќе подносители на пријавата, и при тоа
да се наведе бројот на телефонот, факсот или mail
адресата;
3. податоци за подносителот на барањето, презиме,
име и адреса за физички лица, или фирма и седиште за
правни лица; доколку постојат повеќе подносители потребно е да се достави писмена изјава за заедничкиот
претставник;
4. податоци за застапникот, ако пријавата е поднесена преку застапник, име и адреса за физичко лице,
односно фирма и седиште за правно лице и регистарски број на застапникот;
5. назив на производот за кој се бара заштита односно назначување на активната супстанција или компонента и доколку е можно да се наведе нејзината структурна
формула, хемиско име и/или генеричко име;
6. назначување дека се бара издавање на сертификат со наведување на бројот на патентот, назив на патентот, датум на признавањето и датум на истекување
на важноста;
7. број и датум на одобрението за ставање во промет на производот во Република Македонија;
8. наведување на податоците за првото одобрение
за ставање во промет на производот, со назначување на
државата, бројот и датумот на издавањето, производот
и законската одредба според која е издадено;
9. назначување на приложената документација;
10. доколку се поднесува и друга документација потребно е тоа да се наведе.
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(2) Ако предвидениот простор во односната рубрика на образецот ДЗИС-П7 не е доволен, бараниот податок се приложува како посебен додаток кон образецот
ДЗИС-П7 со полната содржина и при тоа се повикува
на бројот на рубриката на која се однесува додатокот.
Други прилози кон барањето
Член 9
(1) Други прилози се:
1. одобрение за ставање во промет во Република
Македонија на производот од членот 2 став (1) точка 8
на овој правилник;
2. заверена копија од објавата на првото одобрение
за ставање во промет издадено во која било земја членка на Париската унија или СТО, ако одобрението од
точка 1 од овој став не е првото одобрение за ставање
во промет;
3. превод од објавата од точка 2 на овој став на македонски јазик.
(2) Прилозите од ставот 1 на овој член треба да содржат потпис и печат на подносителот на пријавата,
односно на застапникот ако пријавата се поднесува
преку застапник.
V. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА СЕРТИФИКАТОТ
Формално испитување
Член 10
(1) Во постапката на формално испитување Заводот
испитува:
1. дали барањето ги содржи елементите од членот 7
став 1 на овој правилник;
2. дали барањето е поднесено во рокот од членот 6
став 2 на овој правилник;
3. дали се доставени прилозите од членот 9 на овој
правилник.
(2) Ако барањето е поднесено во согласност со ставот 1 на овој член, Заводот ќе го повика подносителот
во рок што не може да биде подолг од 60 дена, сметајќи од денот на приемот на повикот, да ги отстрани
утврдените недостатоци.
(3) На образложено барање на подносителот на барањето, рокот од ставот 2 на овој член може од оправдани
причини да се продолжи најмногу за уште 60 дена.
(4) Ако подносителот на барањето во определениот
рок не ги отстрани недостатоците од ставот 2 на овој
член, Заводот ќе го отфрли барањето.
Постапка на испитување
Член 11
(1) Во постапката на испитување за издавање сертификат Заводот испитува дали на денот на поднесување
на барањето биле исполнети барањата за издавање сертификат предвидени во членот 3 на овој правилник.
Одобрување на барањето
Член 12
(1) Ако Заводот утврди дека се исполнети барањата
од членот 3 на овој правилник, ќе го повика подносителот во рок од 30 дена да ги плати пропишаните трошоци
за објавување на податоците од сертификатот во гласилото на Заводот и таксата за одржување во важност.
(2) Ако подносителот не ги плати трошоците од ставот (1) на овој член, Заводот ќе го отфрли барањето.
(3) Ако подносителот на барањето во определениот
рок ги плати трошоците и таксите од ставот 1 на овој
член, Заводот ќe издаде сертификат согласно Законот.
Одбивање на барањето
Член 13
(1) Ако се утврди дека не се исполнети барањата
предвидени во членот 3 на овој правилник или доколку
барањето не е поднесено од лице предвидено во членот
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5 од овој правилник, Заводот, по писмен пат, го известува подносителот на барањето за причините поради
кои не може да се издаде сертификат и го повикува во
определен рок што не може да биде подолг од 6 месеци
да се изјасни за тие причини.
(2) Доколку подносителот на барањето не се изјасни во определениот рок, Заводот ќе го одбие барањето.
Траење на сертификатот
Член 14
(1) Сертификатот од членот 66 став 1 од Законот,
важи од истекот на законскиот период на траење на
основниот патент, за период еднаков на времето што
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поминало од датумот на поднесување на пријавата за
основен патент и датумот на добиеното одобрение за
ставање во промет на производот во Република Македонија намален за пет години.
Влегување во сила
Член 15
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
23 декември 2004 година
Скопје

Директор,
Џемаил Ељмази, с.р.
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1785.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана
на 15 декември 2004 година, донесе
ОДЛУКА
1. Се укинува Одлуката за донесување измена и дополна на Детален урбанистички план за “Крајбрежје“
Струга бр. 07-653/12 донесена од Советот на општина
Струга на 26 април 2004 година (“Службен гласник на
општина Струга“ бр. 35/2004).
2. Се става надвор од сила Решението за запирање
од извршување на поединечните акти и дејствија донесени, односно преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука произведува правно дејство со денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
4. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр.97/2004 од 27 октомври 2004 година, по
иницијатива на Никола Стефановски од Струга, поведе
постапка за оценување на законитоста на актот означен
во точката 1 од оваа одлука поради тоа што основано
се постави прашањето за нејзината согласност со член
9, став 2 од Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.
5. Судот на седницата утврди дека според член 1 од
оспорениот акт, со оваа одлука се донесува измена и
дополна на Детален урбанистички план за “Крајбрежје“ - Струга.
Според членот 2, Деталниот урбанистички план содржи: графички дел, текстуален дел, стручна ревизија,
одговор на стручна ревизија и извештај од стручна
консултација.
Согласно член 3, извештајот од стручната консултација е составен дел на Одлуката.
Членот 4 уредува дека Деталниот урбанистички
план за “Крајбрежје“ - Струга ќе го спроведува Министерството за транспорт и врски ПЕ - Струга.
Според член 5, Деталниот урбанистички план за
“Крајбрежје“ - Струга, се заверува со печат и потпис од
градоначалникот на општина Струга, со назначување
на бројот и датумот на седницата на која е донесен.
Согласно член 6, Одлуката влегува во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
општина Струга“.
Врз основа на приложената документација што
претходела на донесувањето на оспорениот акт, судот
констатира дека постапката за донесување на оспорениот акт е во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање.
6. Со Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 45/1977, 8/1980, 51/1988, 10/1990 и
62/1993), Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро - нивните води, крајбрежја, извори и водотеци се
прогласени за споменици на природата од особено значење за заедницата и се ставени под посебна заштита.
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За заштита на езерата како добра од општ интерес кои
се користат за задоволување на општи и поединечни потреби, Законот предвидел низа превентивни и други мерки.
Членот 9 од овој закон кој што е во делот што предвидува мерки за заштита, е утврдено дека градежни,
хидромелиоративни, хортикултурни или други работи
на крајбрежјата на езерата можат да се изведуваат само
под услови и на начин утврдени со просторните планови на регионите, просторните планови на општините
Охрид, Струга, Ресен и Гевгелија, урбанистичките планови на населените места и урбанистичките планови на
подрачјата со специјална намена, како и со прописите
за спроведување на овие планови.
Според ставот 2 на овој член од Законот, плановите
од став 1 на овој член се донесуваат по претходно прибавено мислење од Републичкиот завод за заштита на
природните реткости.
Од наведената законска одредба произлегува дека
при донесувањето на урбанистичките планови кои
предвидуваат градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или други работи на крајбрежјата на езерата,
а кои се под посебна заштита, мора претходно да се
прибави мислење од Републичкиот завод за заштита на
природните реткости.
Со оглед на тоа што при донесувањето на Одлуката
за донесување измена и дополна на Детален урбанистички план за “Крајбрежје“ Струга, не е ниту побарана ни
добиена согласност од органот надлежен за заштита на
природните реткости, судот оцени дека оспорениот акт
не е во согласност со членот 9 од Законот за заштита на
Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.
7. Врз основа на изнесеното, судот одлучи како во
точките 1 и 2 од оваа одлука.
8. Оваа одлука судот ја донесе во состав од претседателот на судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р
Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумовски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.97/2004
Претседател
15 декември 2004 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.
_______________________________________________
ОБЈАВА
Врз основа на член 11, став 2 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001,
52/2001, 2/2002 и 44/2002), министерот за финансии
ОБЈАВУВА
1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 1
точка 3) од Законот, за 2005 година на годишно ниво, изнесува 34.560 денари.
2. Личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се
утврдува во износ од 2.880 денари, согласно со член 15-а
став 3 од Законот.
Бр. 08-32405/1
24 декември 2004 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Никола Поповски, с.р.
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ИЗВЕСТУВАЊЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ И ОГЛАСИ
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“
I
Објавувањето на судските огласи, запишувањето во трговскиот регистар, стечајните постапки, ликвидациите, запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и
фондации, сите огласи согласно Законот за трговските друштва, нотарските и останатите огласи, конкурсите како и неважечките документи и јавните набавки, се доставуваат
по пошта или лично на адреса ЈП Службен весник на РМ, ц.о. Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.
Со пропратно писмо се приложува оригинален текст за објавување во два примерока, а пожелно е истиот текст да се достави и на дискета поради побрзо
подготвување за печатење.
Материјалите треба да се достават најдоцна 7 дена пред објавувањето, а
објавени ќе бидат оние текстови кои се платени. Текстовите се објавуваат по
правило во првиот нареден број после евидентирањето на уплатата.
Информации за објавување можат да се добијат на телефоните (02) 3298-860;
3298-769 и телефакс (02) 3112-267.
II
Во огласниот дел на Службен весник на РМ се огласуваат изгубени неважечки документи утврдени со закон, меѓу кои:
- пасоши
250 денари,
- лични карти
200 денари,
- чекови од тековни сметки, чековни картички, денарски и девизни штедни книшки, работни
книшки, воени книшки, свидетелства, ученички книшки, индекси, дипломи
125 денари,
- даночни картички
250 денари.
Огласите за изгубени документи ќе бидат објавени ако биде доставен доказ
(копие од уплатница) за извршената уплата на жиро-сметката на ЈП Службен
весник на РМ со читливо напишани податоци за странката (име и презиме, улица,
број и место на живеење) и назнака на документот што се огласува, а за лична
карта и пасош и регистарски број на исправата (што странките го добиваат во
МВР).
Граѓаните од Скопје уплатата можат да ја извршат и во просториите на ЈП
Службен весник на РМ.
Огласите кои не се со целосен и јасен текст нема да се објавуваат, а претпријатието не ја сноси одговорноста за необјавувањето.
Жиро-сметката на ЈП Службен весник на РМ: 300000000188798.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Адреса: ЈП Службен весник на РМ, ц.о. Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.
Дополнителни објаснувања можат да се добијат на телефоните (02) 3298-860;
3298-769 и телефакс (02) 3112-267.

Стр. 20 - Бр. 93

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

29 декември 2004

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
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.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

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.

