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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЗАНАЕТЧИСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за вршење на занаетчис-
ката дејност, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 22 јули 1998 година. 

Број 07-3012/1 Претседател 
22 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКАТА ДЕЈНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

вршење на занаетчиската дејност. 
Член 2 

Под занаетчиска дејност, во смисла на овој закон, 
се подразбира занаетчиското производство, вршењето 
на занаетчиски услуги, уметничкото занаетчиство и 
домашното ракотворење. 

Како занаетчиско производство се смета изработ-
ка и производство на предмети претежно по индиви-
дуални нарачки, што се врши во мали серии, кое нема 
карактеристика на индустриско производство, како и 
домашното ракотворење. 

Како занаетчиски услуги се сметаат поправките и 
одржувањето на производите, уредите и објектите, вр-
шењето на лични услуги и услуги слични на занает-
чиските. 

Како уметничко занаетчиство се смета изработ-
ката и обработката на уметнички предмети од камен, 
стакло, глина, дрво, текстил, керамика, железо, бакар 
и други материјали, како и обликувањето предмети за 
чија изработка доаѓа до израз индивидуалниот вкус и 
вештина на изработувачот, односно производителот. 

Под домашно ракотворење во смисла на овој закон 
се подразбира изработка на одделни производи што 
физичкото лице ги изработува во својот дом сам или 
со помош на членовите на своето семејство. 

Владата на Република Македонија ќе пропише кои 
дејности се сметаат за домашно ракотворење и услуги 
слични на занаетчиските. 

Член 3 
Занаетчиска дејност можат да вршат Трговец-

поединец и трговско друштво ( во натамошниот текст: 
трговец), доколку вршењето на занаетчиската дејност 
е запишано во трговскиот регистар. 

Занаетчиска дејност може да врши и физичко лице 
чие работење не го надминува обемот на помал занает 
и е запишано во регистарот на занаетчии (во на-
тамошниот текст: занаетчија). 

Член 4 
Како помал занает во смисла на овој закон се сме-

та: 
- вршење на една или повеќе занаетчиски дејности, 

доколку заемно се дополнуваат; 
- вршење на занаетчиска дејност лично од страна 

на занаетчијата и најмногу десет вработени вклучувај-
ќи ги и членовите на семејството, не сметајќи ги уче-
ниците на практична настава и 

- вршење промет на свои производи и услуги, како 
и на туѓи производи кои непосредно служат за ко-
ристење на неговите производи, односно услуги. 

Член 5 
Општината, односно градот Скопје,'во согласност 

со Министерството за урбанизам, градежништво и 
заштита на човековата околина и Министерството за 
стопанство, ги определува деловите од населеното 
место, во кои можат да се вршат одделни занаетчиски 
дејности. 

Општината односно градот Скопје, во согласност 
со Министерството за стопанство, го определува ра-
ботното време на одделни занаетчиски дејности во 
зависност од месните обичаи. 

Општините можат да утврдат листа на' дефици-
тарни занаети во зависност од потребите. 

Член 6 
Занаетчиските дејности за кои е вообичаено да се 

вршат од место во место, можат да се вршат на целата 
територија на Република Македонија. 

Член 7 
Вршителот на занаетчиската дејност може своите 

производи да ги продава во просториите во кои ја 
врши дејноста или на места посебно определени за таа 
намена. 

Член 8 
За вршење на занаетчиската дејност вршителот 

треба да ги исполнува следниве услови: 
1. Дејноста да се врши од лице кое ги исполнува 

условите во поглед на стручното образование, однос-
но стручната оспособеност за вршење на соодветна за-
наетчиска дејност ; 

2. Дејноста да ја врши лице кое е здравствено спо-
собно, ако за вршење на дејноста, како посебен услов, 
е пропишана здравствената способносг и 

3. Дејноста да се врши во простории кои ги испол-
нуваат пропишаните услови. 

Доколку трговецот не ги исполнува условите од 
ставот 1 точки 1 и 2 на овој член, занаетчиската деј-
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ност ќе може да ја врши ако вработи Лице кое ги ист 
полнува тие услови. 

Член 9 
Вршителот на занаетчиската дејност е должен да 

обезбеди, просториите да ги исполнуваат пропишани-
те услови во поглед на заштитата при работа, хигиен-
ско-санитарната заштита, противпожарната заштита, 
заштитата и унапредувањето на животната средина и 
природата, заштитата од бучава, како и други услови 
пропишани со закон. 

За утврдувана на исполнетоста на условите од ста-
вот 1 на овој член се поднесува барање до надлежните 
органи на управата, кои се должни да донесат соод-
ветно решение во рок од осум дена од денот на при-
емот на барањето. 

Против решението од ставот 2 на овој член може 
во рок од 15 дена од приемот на решението да се 
изјави жалба до соодветниот орган надлежен за одлу-
чување по жалбата. 

Член 10 
Седиште на вршителот на занаетчиската дејност е 

местото во кое се наоѓаат просториите во кои се врши 
дејноста. Ако за вршење на дејноста не се потребни 
простории, како седиште се смета местото во кое вр-
шителот на дејноста има живеалиште. 

Член 11 
Ако тоа го бара природата на работата на занает-

чиската дејност, вршителот на занаетчиската дејност е 
должен да има простории за работа. 

Владата на Република Македонија ги определува 
занаетчиските дејности што задолжително се вршат 
во простории. 

Вршителот на занаетчиската дејност може оддел-
ни работи од својата дејност да ги врши надвор од про-
сториите, како и надвор од седиштето, ако тоа го на-
лага природата на работата и начинот на вршењето на 
занаетчиската дејност или ако е така договорено со 
порачувачот. 

Член 12 
Вршителот на занаетчиската дејност, доколку тоа 

не е определено со друг пропис, е должен: 
1. Дејноста да ја врши во согласност со прописите и 

деловните обичаи; 
2. На видно место да истакне ценовник на своите 

производи, односно услуги: 
3. Да гарантира за квалитетот на производите што 

ги произведува, продава, односно услугите што ги вр-
ши, да ги отстрани недостатоците или да ја надомести 
сторената штета На купувачот на производот што го 
произвел или продал, односно на корисникот на ус-
лугата да му ја надомести штетата за неквалитетно 
извршената услуга: 

4. На барање на купувачот да го замени прода-
дениот производ што го произвел, односно продал, до-
колку е тој неисправен, или На купувачот да му го вра-
ти износот платен за тој производ: 

5. Да води евиденција за продадените производи, 
односно извршените услуги и 

6. На видно место да го истакне работното време и 
да се придржува на определеното работно време. 

1. Услови за кршење на занаетчиската дејност 
од страна на занаетчиите 

Член 13 
Физичко лице може да врши занаетчиска дејност 

ако ги исполнува следниве услови: 
1. Да е државјанин на Република Македонија; 
2. Дае деловно способен: 

3. Да е здравствено способен, ако за вршење на 
дејноста, како посебен услов, е пропишана здравстве-
ната способност; 

4. Да има стручно образование или стручна оспо-
собеност за вршење на определела занаетчиска деј-
ност; 

5. Да не е во работен однос или пензионер; 
6. Да има соодветни простории кои ги исполнуваат 

пропишаните услови, ако е пропишано дека дејноста 
се врши во простории; 

7. Со правосилна пресуда да не му е изречена 
заштитна мерка - забрана за вршење дејност; 

8. Да ги има намирено пристигнатите даночни 
обврски и други јавни давачки; 

9. Доказ дека нема регистрирано вршење на зана-
етчиска дејност и дека не е запишан во трговскиот 
регистар; и 

10. Да ги исполнува и другите услови пропишани со 
закон. 

Физичко лице кое врши услуги слични на занает-
чиските, не треба да ги исполнува условите од ставот 1 
точка 4 на овој член. 

Член 14 
Физичко лице кое е во работен однос, односно кое 

е корисник на пензија, може да врши занаетчиска деј-
ност, доколку во рок од еден месец од денот на уписот 
во регистарот на занаетчиите ќе достави доказ до по-
драчната единица на Министерството за стопанство, 
дека не е во работен однос, односно не е корисник на 
пензија. 

Доколку доказот од ставот 1 на овој член не се до-
стави во утврдениот рок, подрачната единица на Ми-
нистерството за стопанство по службена должност ќе 
ко избрише уписот во регистарот на занаетчиите (во 
натамошниот текст: регистарот). 

2. Упис па вршење на занаетчиската дејност 
во регистарот па занаетчиите 

Член 15 
За вршење на занаетчиската дејност во смисла на 

членов 3 став 2 од овој закон физичкото лице поднесу-
ва барање до подрачната единица на Министерството 
за стопанство за упис во регистарот во местото каде 
што се наоѓаат просториите или местото на живеење, 
доколку дејноста не Се врши во простории. 

Со барањето, вршителот јна дејноста ги приложува 
доказите од членот 13 точкк 1, 3, 4, 5, 6 и 10 на овој 
закон. * 

Доказите од членот 13 точки 2, 7, 8 и 9 на* овој за-
кон, органот од ставот 1 на овој член ги прибавува по 
службена должност. 

Подрачната единица на Министерството за сто-
панство во рок од 15 дена од добивањето на барањето 
за упис во регистарот донесува решение за упис за 
вршење на занаетчиската дејност. 

Против решението од ставот 4 на овој член може 
во рок од 15 дена од приемот на решението да се 
изјави жалба до Комисијата за решавање на управни 
работи во втор степен од областа на стопанството на 
Владата на Република Македонија. 

Член 16 
На барање на физичкото лице, подрачната едини-

ца на Министерството за стопанство ќе Изврши упис 
во регистарот, иако просториите не се опремени со 
соодветни уреди и опрема за вршење на занаетчиската 
дејност, доколку се исполнети условите во поглед на 
заштитата при работата, заштитата и унапредувањето 
на животната средина и природата, заштитата од 
бучава, како и другите услови пропишани со закон. 
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Физичкото лице е должно во рок од една година 
од денот на извршената регистрација од ставот 1 на 
овој член да ги исполни условите во поглед на опре-
меноста на просториите со уреди и опрема потребни 
за вршење на занаетчиската дејност. 

Доколку не биде исполнет условот од ставот 2 на 
овој член, ќе се донесе решение за бришење на уписот 
од регистарот. 

Против решението од ставот 3 на овој член може 
во рок од 15 дена од приемот на решението да се 
изјави жалба до Комисијата за решавање на управни 
работи од втор> степен од областа на стопанството на 
Владата на Република Македонија. 

Член 17 
Решението за упис за вршење на занаетчиската 

дејност во регистарот што го води подрачната единица 
на Министерството за стопанство, содржи: 

1. Име, татково име, презиме и адреса на живеа-
лиштето на занаетчијата; 

2. Единствен матичен број на граѓанинот; 
3. Предмет на работењето и шифра на дејноста; 
4. Фирма, седиште и адреса на просториите и 
5. Скратена ознака на фирмата, доколку ја има. 
Решението за запишување на домашното ракотво-

рење содржи: име, татково име, презиме, единствен 
матичен број и живеалиште на лицето на кое му се 
одобрува вршење на домашното ракотворење и про-
изводите што ќе ги изработува. 

По еден примерок од решението од ставовите 1 и 2 
на овој член се доставува до подрачната единица на 
Министерството за стопанство, во местото на живе-
ење на занаетчијата, до органот на управата надлежен 
за јавните приходи, во местото каде што е регистри-
рана занаетчиската дејност, Фондот за пензиското и 
инвалидското осигурување, Фондот за здравствено 
осигурување и службата надлежна за посредување при 
вработување во местото на живеење на занаетчијата. 

Со уписот на занаетчиската дејност во регистарот, 
физичкото лице се стекнува со својство на занаетчија. 

Занаетчијата не може да отпочне со вршење на 
занаетчиската дејност без да биде запишан во реги-
старот. 

Формата и содржината на" регистарот ја пропишува 
министерот за стопанство. 

3. Седиште на вршителот на занаетчиската дејност 

Член 18 
Седиште на вршителот на занаетчиската дејност е 

местото во кое се наоѓаат просториите во кои се вр-
ши дејноста. 

Ако за вршење на дејноста не се потребни просто-
рии, како седиште се смета местото во кое вршителот 
на занаетчиската дејност има живеалиште. 

4. Начин на вршење на занаетчиската дејност 

Член 19 
Занаетчијата може да ја врши само занаетчиската 

дејност што е означена во решението за упис во реги-
старот. 

Член 20 
Занаетчијата мора да има фирма. 
Фирмата содржи: . 
- име кое упатува на предметот на работењето и 

може да содржи додатоци (цртежи, слики и слично); 
- име и презиме на занаетчијата; 
- предмет на работење и 

. - седиште на занаетчијата. 

Член 21 
Изразите кои означуваат име на историски лица и 

места, на државата и нејзините кратенки, општина во 
Република Македонија или градот Скопје, можат да се 
стават како додатоци во фирмата, само ако е дадено 
одобрување од Министерството за правда. 

Член 22 
Фирмата под која занаетчијата ја врши занает-

чиската дејност гласи на македонски јазик, со кирил-
ско писмо, а може, покрај тоа, во превод да гласи и на 
други јазици и писма, но содржината мора да биде 
иста. 

Ако фирмата под која занаетчијата ја врши зана-
етчиската дејност, гласи, покрај македонскиот и на 
други јазици и писма, во регистарот на занаетчиите се 
запишува и на другите јазици и писма. 

Во регистарот на органот на управата надлежен за 
работите од областа на стопанството во општините, 
односно градот Скопје, не може иста или слична де-
јност да биде запишана под иста фирма. 

Член 23 
Занаетчијата во своето работење мора да ја упо-

требува фирмата под која ја врши занаетчиската деј-
ност, како што е запишано во регистарот на зана-
етчиите. 

Занаетчијата може да употребува и скратена озна-
ка на фирмата под која ја врши занаетчиската дејност, 
која мора да содржи ознака според која занаетчијата 
се разликува од другите занаетчии. 

Скратената ознака се запишува во регистарот на 
занаетчиите. 

Фирмата под која занаетчијата ја врши дејноста 
или скратената ознака на фирмата мора да се истакне 
на видно место во просториите на занаетчијата. 

5. Привремено запирање и престанок на 
занаетчиската дејност 

Член 24 
Занаетчијата може привремено да запре со работа 

во случај на: 
1. Болест - додека трае неспособноста за работа; 
2. Служење или дослужување на воената обврска 

додека трае вршењето на воената обврска; 
3. Адаптација на просториите или реконструкција 

до три месеци, еднаш во годината; 
4. Користење на годишен одмор'; 
5. Притвор или издржување на казна затвор - до 

шест месеци, односно изречена заштитна мерка со 
која е забрането вршењето на дејноста од шест месеци 
до една година; -

6. Немање репроматеријал до три месеци, еднаш 
во годината и 

7. Намален обем на работа до три месеци, еднаш 
годишно. 

Во случаите од ставот 1 точки 1, 2 и 5 на овој член, 
занаетчијата за вршење на занаетчиската дејност 
може привремено да вработи лице кое ќе ја води зана-
етчиската дејност, ако ги исполнува условите од 
членот 8 точки 1 и 2 на овој закон, за што е должен да 
ја извести подрачната единица на Министерството за 
стопанство во рок од три дена од денот на евиденти-
рањето на договорот за работа пред службата над-
лежна за посредување при вработување. 

Запирање на вршење дејност помалку од 30 дена 
не се смета како привремено запирање. 

Занаетчијата е должен во рок од седум дена да го 
пријави привременото запирање, на вршење , дејност 
на подрачната единица на Министерството; за стопан-
ство. 
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Член 25 
По барање на занаетчијата, подрачната единица на 

Министерството за стопанство кај која е извршен упи-
сот во регистарот, издава решение за привремено за-
пирање на занаетчиската дејност. 

Решението од став 1 на овој член се доставува до 
органот на управата надлежен за јавни приходи. 

Член 26 
Ако занаетчијата отпочне со вршење на дејноста 

пред определеното време утврдено со решението за 
привремен престанок, должен е да го пријави про-
должувањето на вршењето на занаетчиската дејност 
на подрачната единица на Министерството за стопан-
ство, во рок од три дена од престанокот на причината 
поради која настанало привременото запирање на 
вршењето на занаетчиската дејност. 

За продолжувањето на вршењето на занаетчис-
ката дејност, во смисла на ставот 1 од овој член, по-
драчната единица на Министерството за•стопанство го 
известува во рок од три дена, органот на управата над-
лежен за јавни приходи. 

Занаетчијата при пријавувањето на продолжување 
со вршење на дејноста во случаите од членот 24 став 2 
на овој закон, должен е да достави доказ дека го рас-
кинал договорот за работа, доколку го надминува бро-
јот на вработените определен со членот 4 став 1 
алинеја 2. 

Член 27 
Занаетчијата престанува да врши дејност и се бри-

ше од регистарот: 
1. Со одјавување и 
2. По сила на закон. 

Член 28 
За престанок на дејноста на занаетчијата, со одја-

ва, подрачната единица на Министерството за стопан-
ство донесува решение врз основа на писмено барање 
од страна на занаетчијата. 

Ако во одјавата не е означен денот на престанува-
ње на работата на занаетчијата, како ден на престану-
вале на вршење на дејноста се смета денот на подне-
сување на барањето. 

Решението од ставот 1 на овој член се запишува во 
регистарот. 

Занаетчијата е должен најмалку 30 дена пред прес-
танувањето на вршењето на дејноста, престанокот да 
го објави во јавно гласило и да го истакне на видно 
место во просториите. 

Член 29 
Подрачната единица на Министерството за сто-

панство ќе го огласи престанокот на вршењето на 
занаетчиската дејност, ако дополнително утврди дека 
занаетчијата, решението за упис во регистарот го до-
бил врз основа на лажни докази. 

Член 30 
Занаетчијата престанува по сила на законот да ја 

врши занаетчиската дејност, ако: 
1. Ја изгуби деловната способност или умре, освен 

во случаите кога член од семејството може да ги из-
врши започнатите обврски, но не подолго од една го-
дина; 

2. Да биде осуден на издржување казна - затвор во 
траење подрлго од шест месеци. 

3. Со правосилно решение или правосилна судска 
одлука му биде забрането вршење на занаетчиската 
дејност; 

4. Засновал работен однос, се стекнал со право на 
пензија, или отпрчнад со вршење на друг деловен пот-
фат и 

5. Доколку го надмине обемот за помал занает ут-
врден со членот 4 од овој закон. 

Член 31 
Подрачната единица на Министерството за сто-

панство ќе достави до органот на управата надлежен 
за јавни приходи во местото каде што е регистрирана 
занаетчиската дејност, Фондот за пензиското и инва-
лидското осигурување, Фондот за здравствено осигу-
рување, службата надлежна за посредување при 
вработување во местото на живеење на занаетчијата, 
примерок од издаденото решение за престанок и 
привремен престанок на занаетчиската дејност. 

II. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 32 
Занаетчиска дејност може да врши лице кое има 

најмалку тригодишно стручно образование за соод-
ветната дејност. 

Занаетчиска дејност може да врши и лице кое во 
странство стекнало стручно образование, односно е 
стручно оспособено за вршење на определена занает-
чиска дејност. 

Член 33 
Занаетчиска дејност мрже да врши лице кое нема 

стручно образование во смисла на членот 32 од овој 
закон, ако е стручно оспособено за вршење на таа деј-
ност. 

Стручната оспособеност од став 1 на овој член за 
вршење на определена занаетчиска дејност се про-
верува од комисија формирана од министерот за сто-
панство, според програма утврдена од Министер-
ството за стопанство во согласност со Министерство-
то за образование и физичка култура. 

Член 34 
. Пронаоѓач-носител на правото на патент се смета 

за стручно оспособено лице и тој може да врши зана-
етчиска дејност за изработка на одделни производи од 
определена занаетчиска дејност, односно давање на 
одделни занаетчиски услуги што се поврзани со патен-
тираниот пронајдок. 

Член 35 
Практичната настава за учениците од стручното 

образование може да се изведува и кај занаетчија кој 
се стекнал со звање мајстор или кај трговец каде што 
работоводителот е лице кое се стекнало со звање мај-
стор, како и кај занаетчија кој има соодветно стручно 
образование и најмалку десет години работно искус-
тво во вршењето на соодветната занаетчиска дејност 
или кај трговец каде што работоводителот е лице кое 
има соодветно стручно образование и најмалку десет 
години работно искуство во вршењето на соодветната 
занаетчиска дејност. 

Член 36 
Вршителот на занаетчиската дејност, кај кого се 

изведува практичната настава, должен е да обезбеди, 
наставата да се изведува во соодветно опремени прос-
тории. 

Опременоста на просториите ја оценува комисија 
образувана од министерот за стопанство, во чиј состав 
се претставници од Министерството за стопанство, 
Министерството за труд и социјална политика и Мини-
стерството за образование и физичка култура. 

За изведување на практична настава за занает-
чиски дејности кои не се вршат во простории, не се 
потребни соодветно опремени простории. 
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Член 37 
За стекнување на правото да изведува практична 

настава, вршителот на занаетчиската дејност подне-
сува барање до Министерството за стопанство. Кон 
барањето се приложуваат докази дека се обезбедени 
условите од членовите 35 и 44 на овој закон, како и 
доказ дека не е осудуван за кривични дела кои ги пра-
ват недостојни за вршење на воспитно - образовната 
дејност или за прекршок против јавните финансии, 
работните односи или одредбите од овој закон. 

Врз основа на поднесеното барање, Минис-
терството за стопанство, по претходно прибавено мис-
лење, од Министерството за образование и физичка 
култура, го одобрува изведувањето на практичната 
настава кај вршителот на занаетчиската дејност. 

Член 38 
Изведувањето на практичната настава на ученикот 

се уредува со договор што го склучува ученикот, од-
носно неговиот родител, старател или законски зас-
тапник, со вршителот на занаетчиската дејност. 

Содржината на договорот од ставот 1 на овој член 
го утврдува Министерството за труд и социјална поли-
тика во согласност со Министерството за образование 
и физичка култура. 

Член 39 
Физичките лица кои се регистрирани за вршење на 

занаетчиската дејност можат да се стекнат со звање 
мајстор. 

Со звање мајстор можат да се стекнат и физичките 
лица кои се вработени кај вршителите на занает-
чиската дејност. 

Член 40 
Звањето мајстор се стекнува со полагање на мај-

сторски испит. 
Мајсторски испит можат да полагаат физички лица 

кои најмалку три години •ја вршат соодветната зана-
етчиска дејност самостојно или како вработени кај 
работодавецот кој има стекнато звање мајстор или 
ако како работоводител кај работодавецот е лице кое 
има звање мајстор. Лицата кои имаат намера да пола-. 
гаат мајсторски испит треба да поседуваат доказ за 
стручното образование, односно стручната оспособе-
ност стекната во согласност со овој закон. 

Мајсторски испит не можат да полагаат лица кои 
со правосилна судска одлука се осудени за казниви 
дела пропишани во овој закон, како и казниви дел^ 
против јавните финансии и работните односи, како и 
лица на кои им е изречена мерка за безбедност -
забрана за вршеле дејност, односно занимање. 

Член 41 
Мајсторски испит за соодветен занает се полага 

пред комисија која ја основа министерот за стопанство 
врз основа на принципите на стручност и компетент-
ност. Член на комисијата не може да биде лице кое му 
било работодавец, односно работоводител на канди-
датот или лице со помало стручно образование од кан-
дидатот што полага мајсторски испит. 

Член 42 
Испитот се полага според програма што ја' утврду-

ва министер<от за стопанство во согласност со минис-
терот за образование и физичка култура. 

Испитот содржи теоретски и практичен дел. 
Начинот на полагање на испитот го пропишува 

министерот за стопанство. 
Трошоците. за полагање на мајсторскиот испит 

паѓаат на товар на кандидатот. 

Висината и начинот на плаќање на надоместокот 
за покривање на трошоците за полагањето на мајстор-
скиот испит го пропишува министерот за стопанство. 

Член 43 
Мајсторскиот испит за одделен занает пред коми-

сијата се полага два пати во годината. 
За денот на полагањето и програмата за полагање 

на испитот, комисијата ги известува заинтересираните 
кандидати преку средствата за јавно информирање 
најдоцна 90 дена пред одржувањето на испитот. 

Член 44 
На лицата кои со полагањето на испитот се стек-

нале со звање мајстор им се издава уверение за поло-
жен мајсторски испит за соодветен занает. 

Уверението од ставот 1 на овој член се издава на 
образец што го пропишува министерот за стопанство. 

Министерството за стопанство води регистар во 
кој се запишуваат лицата кои се стекнале со звање 
мајстор за соодветна занаетчиска дејност. 

. Член 45 
Вршителот на занаетчиската дејност не смее во 

своето работење да истакнува дека предметот на не-
говото работење го врши мајстор или дека работе-
њето се врши на начин на кој тоа го врши мајстор, 
доколку не се стекнал со звање мајстор, или ако е 
трговец, доколку нема вработено лице кое се стекнало 
со звање мајстор. 

III. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИИТЕ 

Член 46 
Заради развој на занаетчиството, унапредување на 

стручноста и деловните обичаи и норми, подобрување 
на квалитетот на занаетчиските производи и услуги, 
како и за усогласување и застапување на заедничките 
интереси, вршителите на занаетчиската дејност можат 
да се здружат во Занаетчиската комора на Македо-
нија. 

Занаетчиската комора на Македонија има својство 
на правно лице. 

Член 47 
Занаетчиската комора на Македонија донесува 

статут. Статутот содржи одредби, особено за органи-
зационата поставеност на Комората, органите на 
управување на Комората и членувањето во Комората. 

# Член 48 
Средства за работа на занаетчиската комора се 

обезбедуваат од: 
1. Коморски придонес; 
2. Приходи од имот; 
3. Надоместок за извршени услуги и 
4. Други извори. 

IV. НАДЗОР 

Член 49 ' 
Надзор над законитоста на работата на вршители-

те на занаетчиската дејност »врши Министерството за 
стопанство. . 

Инспекциски надзор над спроведувањето на одред-
бите на овој закон вршат надлежните инспекциски ор-
гани. 

Член 50 
Ако занаетчиските дејности, односно домашното 

ракотворење, се вршат без да бидат запишани во собд-
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ветниот регистар, пазарниот инспектор ќе донесе 
решение со кое ќе се забрани вршење на дејноста. 

Член 51 
Ако во вршењето на дејноста, занаетчијата ги над-

мине условите за "помал занает", утврдени во членот 
4 од овој закон, пазарниот инспектор ќе донесе реше-
ние за забрана за вршење на дејноста и за тоа ќе го 
извести органот кбј го извршил уписот во регистарот. 

Против решението од ставот 1 на овој член, во рок 
од 15 дена од денот на приемот може да се изјави 
жалба до Министерството за стопанство. 

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на 
овој член не го одлага неговото извршување. 

Член 52 
Ако просториите, уредите или опремата кои слу-

жат за вршење на занаетчиската дејност, не одго-
вараат на пропишаните услови, надлежниот инспектор 
ќе донесе решение за отстранување на утврдените 
недостатоци и ќе определи рок за нивно отстрану-
вање. 

Ако недостатоците утврдени во ставот 1 на овој 
член, не се отстранат во определениот рок, надлеж-
ниот инспектор ќе донесе решение за забрана за 
вршење на занаетчиската дејност, додека тие недоста-
тоци не се отстранат. 

Во случај на повреда на здравствените и технич-
ките услови поради кои можат да настанат потешки 
последици по здравјето и животот на луѓето, надлеж-
ниот инспектор ќе донесе решение со кое веднаш ќе 
го забрани вршењето на дејноста, додека тие недоста-
тоци не се отстранат. 

Против решението од став 3 на овој член, може во 
рок од 15 дена од приемот да се изјави жалба до соод-
ветниот орган надлежен за решавање на жалбата во 
втор степен. 

Жалбата против решението од ставот 3 на овој 
член не го одлага неговото извршување. 

Член 53 
АКО вршителот на занаетчиската дејност не пос-

тапи во смисла на одредбите од членот 12, став 
1,точки 3 и 4, пазарниот инспектор, на барање на ко-
рисникот на услугата или купувачот, ќе донесе 
решение со кое ќе му нареди на вршителот на дејноста 
да ги отстрани недостатоците или да ја надомести сто-
рената штета на купувачот на производот што го про-
извел или продал, односно на корисникот на услугата 
да му ја надомести штетата за неквалитетно изврше-
ната услуга, како и да го замени продадениот производ 
што го произвел односно продал, доколку е тој неис-
правен, или на купувачот да му го врати износот 
платен за тој производ. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 54 
Со парична казна од 30.000 до 200.000 денари ќе се 

казни за прекршок трговец кој врши занаетчиска де-
јност, ако: 

1. Дејноста се врши од лице кое не ги исполнува 
условите од членот 8 став 1 точки 1 и 2 на овој закон и 
други прописи; 

2. Не обезбеди просториите во кои се врши де-
јноста, да ги исполнуваат условите во поглед на 
заштитата при работа, хигиенско-санитарната зашти-
та, противпожарната заштита, заштитата и унапреду-
вањето на животната средина и заштитата од бучава, 
како и другите услови пропишани со закон (член 9 
став 1); . 

3. Не гарантира за квалитетот на производите што 
ги произведува, продава, односно услугите што ги вр-
ши, не ги отстрани недостатоците или не ја надомести 
сторената штета на купувачот на производот што го 
произвел или продал, односно на корисникот на ус-
лугата не му ја надомести штетата за неквалитетно 
извршената услуга (член 12 став 1 точка 3); 

4. На барање на купувачот не го замени продаде-
ниот производ што го произвел односно продал, 
доколку е неисправен, или на купувачот не му го вра-
ти износот платен за тој производ (член 12 став 1 
точка 4) и 

5. Не води евиденција за продадените производи, 
односно извршените услуги(член 12 став 1 точка 5). 

За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице кај трговецот кој вр-
ши занаетчиска дејност од 3.000 до 10.000 денари. 

За дејствијата од ставот 1 точка 3 на овој член, 
покрај паричната казна од ставот 2 на овој член, на 
одговорното лице ќе му се изрече и мерка за безбед-
ност: забрана за вршење на дејноста од три месеци до 
една година. 

Член 55 
Со парична казна од 15.000 до 45.000 денари ќе се 

казни за прекршок занаетчијата, ако: 
1. Не обезбеди просториите во кои се врши деј-

носта, да ги исполнуваат условите во поглед на заш-
титата при работа, хигиенско-санитарната заштита, 
противпожарната заштита, заштитата и унапредува-
њето на животната средина и заштитата од бучава, 
како и другите услови пропишани со закон (член 9, 
став 1); 

2. Не гарантира за квалитетот на производите што 
ги произведува, продава, односно услугите што ги вр-
ши, не ги отстрани недостатоците или не ја надомести 
сторената штета на купувачот на производот што го 
произвел или продал, односно на корисникот на ус-
лугата не му ја надомести штетата за неквалитетно 
извршената услуга (член 12 став 1 точка 3); 

3. На барање на купувачот не го замени продаде-
ниот производ што го произвел односно продал, до-
колку е неисправен или на купувачот не му го врати 
износот платен за тој производ (член 12 став 1 точка 
4); 

4. Не води евиденција за продадените произроди, 
односно за извршените услуги (член 12 став 1 точка 5); 

5. Отпочне со вршење на занаетчиската дејност без 
да биде запишан во регистарот (член 17 став 5); 

6. Дејноста ја врши надвор од седиштето на зана-
етчискиот дуќан запишан во регистарот, освен во 
случаите определени во член 11; 

7. Врши занаетчиска дејност што не е означена во 
решението за упис во регистарот (член 19); 

8. Нема на видно место истакнато фирма (член 
23); 

9. Вработи лице кое не ги исполнува условите од 
членот 8 точки 1 и 2 на овој закон и не го извести ор-
ганот на управата надлежен за работите од областа на 
стопанството, во рок од три дена од денот на евиден-
тирањето на договорот за работа пред службата 
надлежна за посредување при вработувањето (член 24 
став 2); 

10. Во рок од седум дена не го пријави привремено-
то запирање за вршење на дејноста на органот на уп-
равата надлежен за работите од областа на сто-
панството (член 24 став 4); 

И. Отпочне со вршењето на дејноста пред опре-
деленото време утврдено со решението за привремен 
престанок, без да го пријави продолжувањето на во-
дењето на дуќанот на органот на управата надлежен 
за рабовите, од областа на стопанството, во рок од три 
дена од престанокот на причините поради кои нас-
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танало привременото запирање на водењето на зана-
етчискиот дуќан и. ако не достави доказ дека со 
вработениот работник го раскинал договорот за 
работа доколку бројот на вработените го надминува 
бројот определен со членот 4 став 1 алинеја 2 (член 
26) и 

12. Најмалку 30 дена пред престанувањето на вр-
шењето на дејноста, престанокот не го објави во јавно 
гласило и не го истакне на видно место во деловниот 
простор (член 28 став 4). 

За дејствијата од ставот 1 точка 2 на овој член, по-
крај паричната казна ќе се изрече и мерка за безбед-
ност - забрана за вршење на дејноста од три месеци до 
една година. 

За дејствијата од ставот 1 точки 3 и 6 на овој член, 
покрај паричната казна, ќе се изрече мерка за безбед-
ност - забрана за вршење на дејноста во траење од три 
месеци до една година. 

Член 56 
Со парична казна од 30.000 до 150.000 денари ќе се 

казни за прекршок трговецот кој врши занаетчиска 
дејност, ако: 

1. Не ја врши дејноста во согласност со прописите 
и деловните обичаи(член 12 став 1 точка 1); 

2. На видно местб Не истакне ценовник на своите 
производи, односно услуги (член 12 став 1 точка 2) и 

3. На видно место не го истакне работното време и 
не се придржува на определеното работно време (член 
12 став 1 точка 6). 

За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок одговорното лице кај трговецот кој врши 
занаетчиска дејност од 3.000 до 10.000 денари. 

Член 57 

Со парична казна од 8.000 до 24.000 денари ќе се 
казни за прекршок занаетчијата, ако: 

1. Не ја врши дејноста во согласност со прописите 
и деловните обичаи (член 12 став 1 точка 1); 

2. На видно место не истакне ценовник на своите 
производи, односно услуги (член 12 став 1 точка 2); 

3. На видно место не го истакне работното време и 
не се придржува на определеното работно време (член 
12 став 1 точка 6); 

4. Ако употребува изрази на фирмата под која зана-
етчијата ја врши дејноста спротивно на членов 21; 

5. Во своето работење не ја употребува фирмата 
под која ја врши занаетчиската дејност, како што е 
запишано во регистарот на занаетчиите (член 22 став 
1)и 

6. Фирмата под која занаетчијата ја врши дејноста 
или скратената ознака на фирмата не се истакне на 
видно место во деловниот простор (член 23 став 4). 

За дејствијата од ставот 1 точки 4, 5 и 6 на овој 
член, покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна 
мерка - забрана за вршење на дејноста во траење од 
три месеци до една година, доколку прекршокот се 
повтори. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 58 

Вршителите на занаетчиската дејност, регистри-
рани според одредбите на Законот за самостојно вр-
шење дејност со личен труд ("Службен весник на 
СРМ", број 18/89, 46/89 и 23/90), должни се до 31 де-
кември 1998 година да го усогласат своето работење 
со одредбите на овој закон, освен во поглед на струч-
ното образование, односно стручната оспособеност. 

Член 59 
Прописите од членот 2 став 6 и членот 11 став 2 на 

овој закон, Владата на Република Македонија ќе Ги 

донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Прописот од член 17 став 6 на овој закон, минис-
терот за стопанство ќе го донесе во рок од 15 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 60 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од Законот за са-
мостојно вршење дејност со личен труд ("Службен 
весник на СРМ" број 18/89,46/89 и 23/90), што се одне-
суваат на вршењето на занаетчиската дејност. 

Член 61 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник На Република Ма-
кедонија." 

1050. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОТПАДОТ 

Се прогласува Законот за отпадот, 
што Собранието На Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 21 јули 1998 година. 

Број 07-2992/1 Претседател 
21 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОТПАДОТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот и условите на 

собирање, транспортирање, обработка и депонирање 
на отпадот на уредени депонии, одржувањето на де-
пониите, како и вршењето на промет со отпадот. 

Одредбите на овој закон не се однесувааат на ра-
диоактивниот отпад и отпадните материи и предмети 
од користење на нискоактивни и средноактивни из-
вори на јонизирачко зрачење. 

Член 2 
Отпад, во смисла на овој закон, се материи и пред-

мети кои правните и физичките лица ги создаваат во 
секојдневниот живот и работа, ги изнесуваат, одлагаат 
и депонираат согласно со закон. 

Член 3 
Одделни поими во смисла на овој закон го имаат 

следново значење: 
- Постапување со отпадот подразбира: изнесување, 

селектирање, собирање, складирање, преработка, де-
понирање, увоз, извоз и транспорт на отпадот, како и 
затворање и санирање на објектите и просториите 
наменети за депонирање на отпадот и други со отпад 
деградирани простори, 
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- Одлагањето на отпадот е негово сместување од 
страна на субјектите кои го создаваат на места и во 
објекти предвидени за таа цел; 

- Сепарирање на отпадот е негово раздвојување по 
видови; 

- Собирање на отпадот е збир на организирани 
дејности на собирање и транспорт; 

- Складирање на отпадот е организирана дејност 
на привремено сместување на отпадот во простори и 
објекти предвидени за таа цел; 

- Преработка на отпадот претставува искористу-
вање на употребливите материи на отпадот за произ-
водни, енергетски и други цели, намалување на 
количеството и волуменот на отпадот и делумно или 
потполно отстранување на опасните својства на отпа-
дот; 

- Депонирање на отпадот е организирана дејност 
за трајно депонирање на отпадот на специјално за таа 
цел уредени простори и објекти; 

- Претоварна депонија е место каде што времено 
се депонира отпадот, се до неговото преземање и тра-
јно депонирање на специјално за таа цел уредени 
простори и објекти; 

- Објекти за складирање, преработка или де-
понирање на отпадот се објекти кои се состојат од 
градежен дел и опрема, што заедно сочинуваат тех-
ничко-технолошка целина, а се наменети за склади-
рање, преработка или депонирање на одделни видови 
отпад; 

- Произведувач на отпад е правно или физичко 
лице што го создава отпадот во секојдневниот живот и 
работа во урбаните средини, односно во производните 
процеси во индустријата, како и во институциите и 
услужните дејности; 

- Собирач на отпад е правно или физичко лице 
што го собира и транспортира отпадот; 

- Преработувач на отпадот е правно или физичко 
лице што го преработува, складира или депонира от-
падот и ' 

- Промет со отпад е купување на отпад од произ-
ведувач^ собирачи и преработувачи на отпад, заради 
натамошна продажба на заинтересирани правни и 
физички лица. 

Член 4 
Зависно од својствата и местото на настанување, 

согласно со овој закон, постојат следниве видови на 
отпад: 

- Комунален цврст отпад е отпадот што се создав^ 
во секојдневниот живот и работа во станбени, дворни, 
деловни и други простории и површини и тоа: куќни 
отпадоци од различни видови, отпадоци од храна, 
градинарски, овошни и други земјоделски култури, 
хартија, картонска амбалажа, крпи, разни дрвени, 
метални, стаклени, порцелански, кожни, пластични и 
гумени предмети и на нив слични нештетни отпадоци; 

- Технолошки отпад е отпад што настанува во 
производните процеси во индустријата (индустриски), 
отпад што настанува во институциите, услужните деј-
ности, а по количините, составот и својствата се 
разликува од комуналниот отпад; 

- Опасен отпад е отпад што содржи супстанци кои 
имаат едно од овие својства: експлозивно^, реактив-
ност, запаливост, надразливост, токсичност, инфек-
тивност, канцерогеност, мутагеност, тератогеност, 
екотоксичност и својства на испуштање на отровни 
гасови преку хемиска реакција или биолошко 
разложување, што е утврден со листите I, II и III од 
Законот за ратификација на Конвенцијата за кон-
трола на прекуграничниот промет со опасен отпад и 
негово складирање; 

- Инертен отпад е отпадот од хемиски и биолошки 
стабилизирана маса, што содржи супстанци на хеми-

ски неактивни материи од органско и неорганско по-
текло, а органските супстанци се подложни на 
физичка, хемиска и биолошка разложливост, но не ја 
загрозуваат животната средина; 

- Посебен отпад е отпад што се создава во: меди-
цински-здравствени институции (стационари, болници, 
поликлиники и амбуланти), научно-истражувачки и 
развојни институции (институти), лаборатории (ис-
тражни, развојни и контролни), кој настанува како 
продукт на употребени средства и материјали во леку-
вање, истражување и контрола, а по количини и свој-
ства се разликува од комуналниот отпад и со своите 
карактеристики е близок на опасниот отпад и 

- Штетни материи се хемиски супстанци што го 
менуваат природниот физички, хемиски, биолошки и 
бактериолошки состав, како и радиолошките особини 
на земјиштето, водите и воздухот. 

Член 5 
Владата на Република Македонија донесува доц-

горочна програма за постапување со отпадот. 
Програмата од став 1 на овој член особено содржи: 
- оцена на постојната состојба во постапувањето 

со отпадот; 
- основни цели и мерки во постапувањето со отпа-

дот; 
- начини за депонирање на отпадот, што не може 

да се обработи и избегне; 
- обезбедување на најповолни технички и произ-

водни мерки за остварување на целите на постапување 
со отпадот и 

- утврдување извори на средства за спроведување 
на програмата•. 

Член 6 
Општините односно Градот Скопје во рамките на 

локалните акциони планови за заштита и унапреду-
вање на животната средина и природата, предвидуваат 
мерки за спроведување на програмата од членот 5 на 
овој закон. 

II. ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 

Член 7 
Постапувањето со отпадот е дејност од јавен ин-

терес. 
Член« 

Отпадот што содржи употребливи материи што 
можат да се искористат се собира, сепарира и скла-
дира одвоено. 

Член 9 
Начинот за поблиското постапување со одделните 

видови отпад го пропишува министерот за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина. 

1. Постапување со опасниот отпад 

Член 10 
Достапувањето со опасниот отпад се врши одвоено 

од другите видови отпад. 

Член 11 
Произведувачот на опасен отпад е должен да 

обезбеди времено складирање на опасниот отпад. 
Техничко-технолошките услови кои задолжително 

треба да ги исполнува просторот, опремата и објектот 
за складирање на опасен отпад ги пропишува министе-
рот за урбанизам, градежништво и заштита на живот-
ната средина. 

Пакувањето на опасниот отпад задолжително 
треба Да биде означено со натписот "Опасен отпад", 
како и видот на отпадот. 
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Пакувањето се врши во контејнери посебно кон-
струирани зависно од видот на отпадот (запалив, ек-
сплозивен , инфективен и слично). 

Член 12 
Произведувачот на опасниот отпад е должен да 

предаде придружен лист со податоци за видот, местото 
на настанување, количините и начинот на пакување на 
отпадот. 

Произведувачот на опасен отпад одговара за 
точноста на податоците наведени во придружниот 
лист. 

Преработувачот на опасен отпад не смее да го 
преземе отпадот што не одговара на податоците 
наведени во придружниот лист. 

Преработувачот е должен примерок од при-
дружниот лист да достави до Министерството за ур-
банизам, градежништво и заштита на животната 
средина. 

Член 13 
Произведувачот и преработувачот на опасен отпад 

се должни заедно со придружниот лист да предадат 
извештај за физичките и хемиските својства на отпа-
дот. 

Член 14 
Образецот на придружниот лист и извештајот од 

членовите 12 и 13 на овој закон ги пропишува мини-
стерот за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина. 

Член 15 
Произведувачот и преработувачот на опасен от-

пад, задолжително водат евиденција за видот, 
количината, местото на настанување, начинот и мес-
тото на складирање, преработка и трајно депонирање 
на опасниот отпад. 

Податоците од ставот 1 на овој член се доставуваат 
тримесечно до Министерството за урбанизам, граде-
жништво и заштита на животната средина. 

Член 16 
Министерството за урбанизам, градежништво и 

заштита на животната средина врз основа на Катас-
тарот на загадувачи, води евиденција за видовите на 
опасен отпад и начинот на негово складирање, прера-
ботка и депонирање. 

Член 17 
За собирање, транспортирање, преработка и депо-

нирање на опасен отпад Владата на Република Маке-
донија за територијата на Републиката основа јавно 
претпријатие. 

2. Постапување со комуналниот цврст и 
технолошки отпад 

Член 18 
Собирањето и транспортирањето на комуналниот 

цврст и технолошки отпад се врши на начин утврден 
со закон. 

Преработката и депонирањето на комуналниот 
цврст и технолошки отпад може да го врши јавно 
претпијатие основано од општината, односно Градот 
Скопје или вршењето на дејноста со дозвола да се до-
вери на друго правно или физичко лице. 

Депонирањето на комуналниот цврст и 
технолошки отпад за подрачјето на две или повеќе 
општини го врши јавно претпријатие основано од 
Владата на Република Македонија согласно со закон. . 

Член 19 
Произведувачот на технолошкиот отпад е должен 

да го преработи и складира технолошкиот отпад што 
настанува со вршење на дејностите на начин утврден 
со закон. 

Член 20 
Производителот на комунален цврст и технолошки 

отпад е должен на правното или физичкото лице што 
го собира отпадот да му предаде придружен лист со 
податоци за видот, местото на настанување, 
количините и начинот на пакување на отпадот. 

Производителот на комунален цврст и технолошки 
отпад одговара за точноста на податоците наведени во 
придружниот лист од ставот 1 на овој член. 

Лицето кое го собира и преработува отпадот не 
смее да го преземе отпадот што не одговара на пода-
тоците дадени во придружниот лист од ставот 1 на 
овој член. 

По еден примерок од придружниот лист прерабо-
тувачот е должен да достави до надлежните органи за 
комунални дејности и заштита на животната средина. 

Содржината и изгледот на образецот на при-
дружниот лист од ставот 1 на овој член го пропишува 
министерот за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина. 

Член 21 
Правните лица што произведуваат или постапу-

ваат со комуналниот цврст и технолошки отпад, 
должни се. да водат евиденција за видот, количината, 
местото на настанување, начинот и местото на 
складирање, преработка и депонирање. 

Податоците од ставот 1 на овој член се доставуваат 
во вид на тримесечен извештај до надлежните органи 
за комунални дејности и заштита на животната 
средина и природата. 

Надлежните органи од ставот 2 на овој член 
должни се да водат катастар за видовите на отпад и 
начинот на неговото складирање, преработување и 
депонирање согласно со закон. 

3. Постапување со посебниот отпад 

Член 22 
Отпадот од научно-истражувачките и развојните 

институции, односно биолошкиот и хемискиот опасен 
отпад, институцијата е должна да го доведе до состојба 
на инертен отпад, што е услов за натамошно трети-
рање како отпад. 

Отпадот од здравствените институции од 
стационарен тип (клинички блокови и поликлиники), 
како и употребените средства и санитетски материјал 
со потенцијални патогени особини, институциите се 
должни да го обработат и ослободат од штетни вли-
јанија пред неговото натамошно постапување. 

III. ПРОСТОРИ И ОБЈЕКТИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА И ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАДОТ 

Член 23 
Отпадот се складира, преработува и депонира само 

на простори и во објекти предвидени за таа цел. 
Член 24 

Критериумите и насоките за утврдување на ло-
кации за градење на објекти за складирање, прера-
ботка и депонирање на опасниот отпад се определу-
ваат со Програмата за постапување со отпадот, Наци-
оналниот акционен план за заштита на животната 
средина и Просторниот план на Република Маке-
донија. 
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Член 25 
Локацијата за изградба на објекти наменети за 

складирање, преработка и депонирање на отпадот се 
определува на урбанизирани простори за таа цел. 

Член 26 
При утврдувањето на локацијата од членот 25 на 

овој закон треба да се води сметка за: 
- заштита на животната средина и природата; 
- количеството и видот на отпадот; 
- начинот на складирање, преработка и депони-

рање, односно видот на објектот наменет за склади-
рање, преработка и депонирање на отпадот; 

- геолошките, хидролошките, хидрогеолошките, 
топографските, сеизмолошките и педолошките кара-
ктеристики на подлогата и 

- климатските карактеристики на подрачјето. 

Член 27 
Депониите за отпад се класифицираат зависно од 

видот на отпадот. 
Техничките услови на градење на депониите од 

ставот 1 на овој член, начинот на работа, затворањето 
и рокот на санирање на постојните депонии ги про-
пишува министерот за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина. 

IV. УВОЗ, ИЗВОЗ, ТРАНСПОРТ И ПРОЛЕТ 
СО ОТПАДОТ 

Член 28 
Се забранува увоз на отпад заради негово депо-

нирање. 
Се забранува увоз и извоз на опасен отпад. 

Член 29 
Се дозволува увоз на отпад што може да се прера-

боти без опасност по животната средина и природата. 

Член 30 
Увозот на отпадот заради негова преработка се 

дозволува, доколку: 
- е склучен договор меѓу извозникот и увозникот 

на отпадот; 
- е склучен договор меѓу увозникот на отпадот и 

преработувачот; 
- има изјава од извозникот на отпадот за видот, ко-

личеството, составот и потеклото на отпадот и за тех-
нологијата на неговото настанување и причините за 
неговиот извоз; 

- има доказ дека преработувачот располага со тех-
нолошка опрема за преработка на отпадот без опас-
ност за животната средина и природата; 

- приложи изјава за видот на отпадот кој ќе нас-
тане со преработка на увезениот отпад и за начинот 
на негово депонирање и 

- се наведени податоци за тарифниот број на от-
падот, начинот на транспорт, граничниот премин од 
кој се транспортира и терминот на пристигнување на 
отпадот на граничниот премин. 

, Член31  
Дозволен е извоз на отпадот , што може да се 

обработи без опасност за животната средина и приро-
дата на земјата увозник. 

Член 32 
Се дозволува извоз на отпад, доколку: 
- има изјава од извозникот на отпадот за видот, 

количеството, составот и потеклото на отпадот и за 
причините за извоз; 

- е склучен договор меѓу извозникот и увозникот 
на отпадот; 

- е издадена дозвола од државите преку чија Тери-
торија се транспортира отпадот на патот до крајниот 
корисник и 

- се наведени податоци за тарифниот број на отпа-
дот, начинот на транспорт, граничниот премин преку 
кој се извезува и терминот на доаѓање на граничниот 
премин. 

За извоз на отпад, Освен условите од ставот 1 на 
овој член треба да се обезбеди и полиса за осигуру-
вање или банкарска гаранција во износ кој е потребен 
да ги покрие трошоците за преработка на отпадот без 
опасност за животната средина и природата. 

Член 33 
Согласност за увоз и извоз на отпадот дава Минис-

терството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина врз основа на претходно донесен 
акт од Владата на Република Македонија. 

Член 34 
Транспорт на отпадот преку територијата на Ре-

публика Македонија може. да се изврши по претходно 
издадена согласност од Министерството за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина. 

Транспортот на опасен отпад се врши според 
Базелската конвенција за контрола на прекугра-
ничното пренесување на опасен отпад и негово скла-
дирање. 

Член 35 
Заради искористување т употребливите материи 

на отпадот за производни, енергетски и други цели 
може да се врши промет со отпадот. 

Член 36 
Објектите во кои се врши промет со отпад мора да 

ги исполнуваат пропишаните минимално-технички 
услови и да располагаат со потребна опрема за вр-
шење на дејност. 

Минимално-техничките услови од ставот 1 на овој 
член, како и потребната опрема за вршење на дејнос-
та ги пропишува министерот за стопанство во 
согласност со министерот за урбанизам, градежниш-
тво и заштита на животната средина. 

Решение за исполнување на пропишаните услови 
за вршење промет со отпад донесува Министерството 
за стопанство. 

V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА НА 
ПРОСТОРИ И ОБЈЕКТИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА И ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД 

Член 37 
За изградба на простори и објекти за складирање, 

преработка и депонирање на опасниот отпад средства 
се обезбедуваат од Буџетот на Републиката, кредитни 
средства, донации, средства на производителите на 
опасен отпад и други извори на средства соглсно со 
закон. 

За изградба на простори и објекти а̂ складирање, 
преработка и депонирање на комунален цврст и 
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технолошки отпад средства се обезбедуваат од Буџе-
тот на Републиката, кредитни средства, донации, 
средства на производителите на овие видови на отпад, 
средства на општината, односно Градот Скопје и дру-
ги извори на средства согласно со закон. 

За изградба на претоварни депонии за комунален 
цврст и технолошки отпад средства се обезбедуваат 
од општината односно Градот Скопје,- средства од 
производителите и други извори на средства согласно 
закон. 

VI. НАДЗОР 

Член 38 
Надзорот над примената на овој закон врши 

Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

Член 39 
Инспекцискиот надзор над примената на овој за-

кон го вршат Републичкиот комунален инспекторат и 
комуналните инспектори на општините, односно Гра-
дот Скопје согласно со закон. 

Член 40 
Во вршењето на надзор, републичкиот комунален 

инспектор утврдува дали: 
- се постапува со различните видови на отпад на 

начин утврден со овој закон; 
- со опасниот отпад се постапува одвоено од дру-

гите видови на отпад; 
- се запазени пропишаните техничко-технолошки 

услови кои треба да ги исполнува просторот, опре-
мата или објектот за складирање на опасен отпад; 

- се врши пакувањето на опасниот отпад; 
- се доставува придружниот лист и извештајот за 

физичките и хемиските својства на опасниот отпад и 
- посебниот отпад се доведува на ниво на инертен 

отпад. 
Во вршењето на надзор комуналниот инспектор на 

општината, односно Градот Скопје утврдува дали ко^ 
муналниот цврст и технолошки отпад се складира, 
преработува и депонира на за таа цел определените 
простори и дали постапувањето со комуналниот цврст 
и технолошки отпад се врши на начин утврден со 
закон. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
/ 

Член 41 
Со парична казна од 150.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице, ако: 
- не го собира и третира опасниот отпад одвоено 

(член 10); 1 

- не обезбеди времено складирање на опасниот 
отпад (член 11 став 1); 

- не го означи пакувањето на опасниот отпад со 
натписот "Опасен отпад", како и видот на отпадот 
(член 11 став 3); 

- не го врши пакувањето во контејнери посебно 
конструирани за таа цел зависно од видот на отпадот 
(член 11 став 4); 

- произведувачот на опасен отпад не предаде 
придружен лист со податоци за видот, местото на нас-
танување, количините и начинот на пакување на 
отпадот (член 12, став 1); 

- произведувачот на опасен отпад не достави точ-
ни податоци (член 12 став 2); 

- преработувачот го преземе опасниот отпад, а ис-
тиот да не одговара на податоците наведени во при-
дружниот лист (член 12 став 3); 

- преработувачот на опасен отпад не достави при-
мерок од придружниот лист до надлежното минис-
терство (член 12 став 4); 

- произведувачот на опасен отпад заедно со при-
дружниот лист не достави извештај за физичките и 
хемиските својства на отпадот (член 13); 

- произведувачот и преработувачот на опасен от-
пад не водат евиденција за отпадот (член 15 став 1); 

- податоците за опасниот отпад не ги доставува 
тримесечно до надлежното министерство (член 15 
став 2); 

- не го доведат болничкиот и друг вид на отпад до 
ниво на инертен отпад (член 22); 

- не го складира, преработува и депонира опас-
ниот отпад-на простори и во објекти предвидени за 
таа цел (член 23); 

- увезе отпад заради негово депонирање (член 28 
став 1); 

- увезе односно извезе опасен отпад (член 28 став 
2); 

- увезе отпад за негова преработка спротивно на 
условите утврдени во членот 30 на овој закон; 

- извезе отпад што може да биде опасен за жи-
вотната средина по земјата увозник (член 31); 

- извезе отпад спротивно на условите утврдени во 
членот 32 на овој закон; 

- увезе или извезе отпад без претходно добиена 
согласност од Министерството (член 33); 

- без согласност од Министерството дозволи 
транспорт на опасен отпад (член 34) и 

- врши промет со отпад спротивно на условите 
утврдени во членот 36 на овој закон. 

Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок од ставот 1 на овој член и 
одговорното лице во правното лице. 

Член 42 
Со парична казна од 100.000 до 200.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице, ако: 
- не го преработи и складира технолошкиот отпад 

(член 19); 
- произведувачот на комунален цврст и тех-

нолошки отпад не предаде придружен лист со пода-
тоци за видот, местото на настанување, количините и 
начинот на пакување на'отпадот (член 20 став 1); 

- произведувачот на технолошкиот отпад во 
придружниот лист дава податоци кои не одговараат на 
фактичката состојба (член 20 став 2); 

- собирачот и преработувачот на отпадот презе-
маат отпад што не одговара на податоците дадени во 
придружниот лист (член 20 став 3); 

- преработувачот не достави до надлежните орга-
ни примерок од придружниот лист (член 20 став 4); 

- не води евиденција за видот и количината, мес-
тото на настанување, начинот и местото на склади-
рање, преработка и депонирање на комуналниот 
цврст и технолошки отпад (член 21 став 1); 

- не доставува тримесечен извештај до надлеж-
ните органи согласно со членот 21 став 2 на овој закон 
и 

- не го складира, преработува и депонира кому-
налниот цврст и технолошки отпад на простбрЖ и во 
објекти предвидени за таа цел (член 23). 
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Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одго-
ворното лице во правното лице. 

Член 43 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице доколку врши 
транспорт на отпадот преку територијата на Репуб-
лика Македонија без претходно добиена согласност 
(член 34 став 1). 

Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари за деј-
ствијата од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок и физичкото лице. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Програмата од членот 5 на овој закон ќе се донесе 

во рок од една година од влегувањето во сила на овој 
закон, а другите прописи во рок од три месеци од 
денот на донесувањето на програмата. 

Член 45 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за собирање, користење, 
преработка и промет на отпадни материјали што се 
користат како секундарни суровини ("Службен 
весник на СРМ" број, 23/83; 46/89 и 23/90). 

Член 2 
Одржувањето на јавната чистота, собирањето и 

транспортирањето на комуналниот цврст и технолош-
ки отпад се дејности од јавен интерес. 

Член 3 
Одделни поими во смисла на овој закон, го имаат 

следново значење: 
- Одржување на јавната чистота е чистење (миење 

и метење) и одржување на јавни и сообраќајни повр-
шини, од членот 4 на овој закон, како и чистење на 
снегот во зимски услови. 

- Даватели на услуга се јавните претпријатија и 
правните или физичките лица на кои општината од-
носно градот Скопје ќе им го довери вршењето на деј-
носта. 

- Корисници на услуга се сопствениците, односно 
корисниците на станови и станбени објекти, на об-
јекти на правни и физички лица за вршење на дејност, 
земјиштето што им припаѓа за употреба на тие об-
јекти, како и на неизградено градежно земјиште во 
урбаните средини. 

II. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА 

Член 4 
Одржување на јавната чистота се врш^ на јавни и 

сообраќајни површини, во урбаните средини. 
Под јавни и сообраќајни површини од ставот 1 на 

овој член се подразбираат: 
- улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, 

кејови, подвозници, надвозници, мостови, паркирали-
шта на кои не се наплатува надомест, скалила кои ги 
поврзуваат површините за јавен сообраќај; 

- детски игралишта и јавни санитарни објекти, 
гранични премини и 

- железнички, бензински и такси станици, автобус-
ки станици во меѓуградскиот сообраќај, јавни теле-
фонски говорници, отворени простор# џџ јавни објек-
ти, паркиралишта на кои се наплатува надомест, пар-
кови, парк-шуми, улични тревници, видиковци, зооло-
шки градини, градски гробишта, сајмишта на отворен 
простор, пазари, магацини и складишта на отворен 
простор, спортско- рекреативни терени (стадиони, хи-
подром^ стрелишта и слично), јавни калалишта (пла-
жи, отворени базени, вештачки езера и слично), отво-
рени простори на хотелските објекти, патишта, про-
точни и суви канали, речни брегови и корита и други 
објекти во урбаните средини. 

Член 5 
Одржувањето на чистотата на јавните и сообра-

ќајните површини од членот 4 став 2 алинеи 1 и 2 на 
овој закон, го врши јавно претпријатие или правно и 
физичко лице, согласно со закон. 

Одржувањето на јавната чистота на јавните и соо-
браќајните површини од членот 4 став 2 алинеја 3 на 
овој закон го вршат сопствениците, односно корисни-
ците на кои им е доверено управувањето. 

Член 6 
Начинот и постапката на одржувањето на јавната 

чистота на јавните и сообраќајни површини, ги уреду-
ва општината, односно градот Скопје со пропис. 

Прописот од ставот 1 на овој член особено содржи: 
динамика, начин и технологија на вршење на рабо-
тите во врска со одржување на јавната чистота и соо-

Член 46 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија ". 
1051. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА, 
СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА 

КОМУНАЛНИОТ ЦВРСТ И ТЕХНОЛОШКИ 
ОТПАД 

Се прогласува Законот за одржување на јавната 
чистота, собирање и транспортирање на комуналниот 
цврст и технолошки отпад, 

што Собранието на Република Македонија го др-
несе на седницата одржана на 21 јули 1998 година. 

Број 07 - 3007/1 Претседател 
21 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА, 

СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ 
НА КОМУНАЛНИОТ ЦВРСТ И ТЕХНОЛОШКИ 

ОТПАД 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

одржување на јавната чистота, собирање и транспор-
тирање на комуналниот цврст и технолошки отпад. 



браќајни површини, обврски на давателите и корис-
ниците на услуги и распределба на средствата по на-
мена. 

Давателот на услугата е должен преку средствата 
за јавно информирање да ги извести корисниците на 
услугите за динамиката и времето на подигање на ко-
муналниот цврст и технолошки отпад. 

Член 7 
Одржувањето на чистотата во становите и станбе-

ните објекти, во објектите на правните и физичките 
лица за вршење на дејност, на земјиштето што им 
припаѓа за употреба на тие објекти, како и на неизгра-
дено градежно земјиште, го вршат сопствениците од-
носно корисниците. 

Член 8 
На јавните и сообраќајни површини не е дозво-

лено: 
- фрлање и оставање на хартија, опушоци, амбала-

жа, земја, песок, шут, отпадоци од градежен материјал 
и друга отпадоци, освен на местата определени за таа 
намена; 

- запалување, уништување и закопување на кому-
налниот цврст и технолошки отпад; 

- излевање и пуштање на отпадни води и други 
течности; 

- уништување на огради, клупи, натписи, садови за 
отпадоци и слично; 

- миење на автомобили; 
- сечење и цепење на дрва и јаглен; 
- паркирање на возила надвор од определените ме-

ста за таа цел, утовар и истовар на возила, особено на 
места каде што се наоѓаат улични хидранти, шахта и 
сливници; 

- поправање или сервисирање на возила (замена на 
масло или механички поправки) и вршење на други 
занаетчиски работи; 

- мешање на бетон, малтер и други слични мате-
ријали, освен во посебни случаи за кои треба да се има 
одобрение од надлежното министерство; 

исфрлање на отпад и други отпадоци од моторни 
возила; 

- оставање на нерегистрирани хаварисани возила, 
приколки и камп-приколки; 

- растурање на отпадоци од вреќи, контејнери и 
корпи и 

- поставување контејнери за отпад, канти и слично 
надвор од определеното место, за таа цел. 

III. СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА 
КОМУНАЛНИОТ ЦВРСТ И ТЕХНОЛОШКИ 

ОТПАД 

Член 9 
Собирањето и транспортирањето на комуналниот 

цврст и технолошки отпад во градовите и населените 
места, давателот на услугата го врши организирано' и 
континуирано на начин утврден со прописот од член 6 
на овој закон. 

Корисниците на услугите се должни да се придр-
жуваат на обврските утврдени со прописот од членот 
6 на овој закон. 

Член 10 
Корисниците на услугите во договор со давателот 

на услугата можат да вршат издвојување и селектира-
ње по видови на отпад, кои со дополнителна дора-
ботка или преработка можат да се употребат како 
секундарна суровина. 

Корисниците од ставот 1 на овој член плаќаат на-
мален надоместок што го утврдува давателот на ус-
лугата. 

Отпадоците од ставот 1 на овој член се оставаат во 
посебно обележани садови, на места што ќе ги опре-
дели надлежниот орган на општината, односно градот 
Скопје. 

Член И 
Отпадоците што се создаваат со изведување на 

градежни, индустриски, преработувачки и занаетчиски 
работи кои немаат својство на комунален цврст и тех-
нолошки отпад и тоа: градежен отпаден материјал, 
земја, згура, кал (инертна или нештетна), камења, 
керамички крш, санитарни уреди, метални предмети, 
инвентар, стар мебел, хаварисани возила и нивни де-
лови и сл., лицата кои ги создаваат, сами ги отстрану-
ваат, транспортираат и депонираат на просторите 
определени за таа цел. 

Член 12 
Во градовите и другите населени места, комунал-

ниот цврст и технолошки отпад, корисниците на ус-
лугите го собираат и сместуваат во посебни садови за 
отпад. 

Типот, видот и бројот на садовите за отпад соглас-
но со утврдената технологија, ги определува давате-
лот на услугата, по претходна согласност на опш-
тината, односно градот Скопје. 

Локациите за садовите од ставот 2 на овој член на 
предлог на давателот на услугата ги утврдува општи-
ната, односно градот Скопје. 

Член 13 
Садовите за сместување на комуналниот цврст и 

технолошки отпад ги набавува давателот на услугата 
на товар на корисникот. 

Член 14 
Собирање и транспортирање на комунален цврст и I 

технолошки отпад, врши јавно претпријатие или правно 
и физичко лице согласно со закон. 

Член 15 
Собирањето и транспортирањето на комуналниот 

цврст и технолошки отпад давателот на услугата го 
врши на начин со кој ќе го заштити отпадот од рас-
турање, односно ќе ја заштити животната средина и 
природата. 

Давателот на услугата е должен да го собере отпа-
дот создаден во урбаните средини и нивната околина 
од непознат произведувач на отпадот. 

Член 16 
Секој сопственик, односно корисник на станови и 

станбени објекти, на објектите на правни и физички 
лица за вршење на дејност, на земјиште што им при-
паѓа на тие објекти, како и на неизградено градежно 
земјиште, плаќа надоместок за собирање и транспор-
тирање на комунален цврст и технолошки отпад. 

Надоместокот се плаќа одвоено за изграден и 
неизграден простор. 

IV. НАДЗОР 

Член 17 
Надзор над примената на овој закон врши Минис-

терството за урбанизам, градежништво и заштита 
животната средина. 
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Член 18 
Инспекциски надзор над примената на овој закон 

вршат комуналните инспектори на општините, од-
носно градот Скопје. 

До назначување на комунални инспектори, ин-
спекциски надзор врши Републичкиот комунален ин-
спекторат на сметка на општината, односно градот 
Скопје. 

Член 19 
Во вршењето на надзор комуналниот инспектор на 

општината, односно Градот Скопје, врши контрола: 
1. На одржувањето на чистотата на јавните и соо-

браќајни површини; 
2. На начинот за информирање на корисниците на 

услугите, односно динамиката и времето на подигање 
на комуналниот цврст и технолошки отпад; 

3. Дали собирањето и транспортирањето на кому-
налниот цврст и технолошки отпад се врши организи-
рано и континуирано, односно на начин утврден со 
пропис на општината односно градот Скопје; 

4. Дали отпадоците кои се создаваат со изведување 
на градежни, индустриски, преработувачки и занает-
чиски работи, а немаат својство на комунален цврст и 
технолошки отпад, се отстрануваат и транспортираат 
на определените простори и 

5. Дали комуналниот цврст и технолошки отпад се 
собира и сместува на определените локации и во про-
пишаните садови за отпад. 

За констатираната состојба по извршениот инспек-
циски надзор, комуналниот инспектор презема мерки 
согласно со закон. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице - давател на услуга, 
ако: 

- не го подига комуналниот цврст и технолошки от-
пад на начин утврден со прописот од членот 6 став 1; 

- не ги извести корисниците на услугите согласно 
со членот 6 став 3; 

- без оправдани причини го прекине давањето на 
услугата од членот 9; 

- не обезбеди услови за заштита на отпадот при не-
гово собирање и. транспортирање согласно со членот 
15 став 1; 

- не го собере отпадот создаден од непознат произ-
ведувач согласно со членот 15 став 2 и 

- не набави сад за сместување на отпадот од членот 
13. 

Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одговор-
ното лице во правното лице давател на услугата. 

Член 21 
Со парична казна од 150.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице - корисник на ус-
лугата, ако: 

- не ја одржува чистотата согласно со членот 7; 
- врши недозволени дејствија утврдени во членот 8; 
- не се придржува до обврските утврдени со про-писот согласно со членот 9 став 2 - не ги отстранува отпадоците согласно со членот 11 и 

- не го собира и сместува комуналниот цврст и 
технолошки отпад согласно со членот 12 став 1. 

Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок од ставот Д на овој член и одговор-
ното лице во правното лице - корисник на услугата. 

Член 22 
Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичкото лице, ако: 
- не ја одржува чистотата согласно со членот 7; 
- врши недозволени дејствија утврдени во членот 8; 
- не се придржува до обврските утврдени со пропи-

сот согласно со членот 9 став 2; 
- не ги отстранува отпадоците согласно со член 11 

и 
- не го собира и сместува комуналниот цврст и 

технолошки отпад согласно со членот 12 став 1. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Прописите согласно со овој закон, општините од-

носно градот Скопје ќе ги донесат во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Постојните јавни комунални претпријатија, што ќе 
продолжат да работат како такви, се должни своето 
работење да го усогласат со одредбите на овој закон 
во рок од шест месеци од денот на неговото влегување 
во сила. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

1052. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УЧЕНИЧКИОТ И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 

Се прогласува Законот за ученичкиот и сту-
дентскиот стандард, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 21 јули 1998 година. 

Број 07-2993/1 Претседател 
21 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с. р. 
З А К О Н 

ЗА УЧЕНИЧКИОТ И СТУДЕНТСКИОТ 
СТАНДАРД 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува дејноста на ученичкиот и 

студенски стандард како сопствен дел на воспита-
нието и образованието во Република Македонија. 
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Член 2 
Ученичкиот и студентскиот стандард е организи-

рана дејност преку која се овозможуваат и оствару-
ваат материјални и други услови за образование на 
учениците и студентите. 

Под ученички и студентски стандард, во смисла на 
овој закон, се подразбира обезбедување на сместу-
вање, исхрана, здравствена заштита, учебници, превоз, 
стипендии и кредити, како и задоволување на работ-
ните, културните, воспитно-образовните, информа-
тивните, спортско-рекреативните и други заеднички 
потреби на учениците и студентите. 

Член 3 
Ученичкиот и студентскиот стандард се остварува 

во ученичките и студентските домови и ресторани, во 
училиштата и факултетите и здравствените установи. 

Ученичкиот и студентскиот стандард се остварува 
и во установи од областа на културата, спортот, од-
морот и рекреацијата, како и 90 други организации и 
установи. 

Ученичкиот и студентскиот стандард се обезбе-
дува и по пат на стипендирање и кредитирање на уче-
ниците и студентите и преку бенифиции во јавниот 
сообраќај. 

Член 4 
Правата од ученичкиот и студентскиот стандард ги 

остваруваат учениците и студентите под услови утвр-
дени со овој закон. 

Член 5 
Установите од ученичкиот и студентскиот стан-

дард се организираат како јавни установи (државни и 
општински, односно на Град Скопје) и приватни уста-
нови. 

Член 6 
Дејноста што се остварува во ученичкиот и студен-

тскиот стандард е од јавен интерес и се врши како јав-
на служба. 

Разврјот на ученичкиот и студентскиот стандард се 
утврдува со програма која ја донесува Владата на Ре-
публика Македонија, во согласност со развојните до-
кументи на Република Македонија. 

Член 7 
Во установите од ученичкиот и студентскиот стан-

дард е забрането секакво политичко и верско орган-
изирање и дејствување. 

Член 8 
Установите од ученичкиот и студентскиот стан-

дард се запишуваат во судскиот регистар. 
Установите од ученичкиот и студентскиот стан-

дард имаат својство на правно лице. 
Установите од ученичкиот и студентскиот стан-

дард имаат печат. Во средината на печатот е грбот на 
Република Македонија, а од страна името на Репуб-
лика Македонија и името и седиштето на установата. 

И. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА 
УСТАНОВИТЕ ОД УЧЕНИЧКИОТ И 

СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 
Член 9 

Заради обезбедување услови за учење и-студира-
ње, сместување и исхрана, здравствена заштита, кул-
турно-забавен живот, спорт, одмор, рекреација и ин-

формирање на учениците и студентите се основаат ус-
танови за ученички и студентски стандард. 

Државна установа од ученичкиот и студентскиот 
стандард основа Владата на Република Македонија по 
предлог на Министерството за образование и физичка 
култура. 

Иницијатива за основање државни установи од об-
ласта на ученичкиот и студентскиот стандард може да 
поднесат Универзитетот и Сојузот на студентите. 

Општинска установа од ученичкиот и студентски-
от стандард, односно на Град Скопје може да основа и 
единица на локалната самоуправа во согласност со 
закон. 

Приватна установа од ученичкиот и студентскиот 
стандард може да основа домашно и странско правно 
и физичко лице, врз основа на одобрение, согласно со 
овој закон. 

Член 10 
Услови за основање на државна установа од уче-

нички и студентски стандард се: 
- да постојат потреби на државата; 
- да се обезбедат средства за основање и работа; 
- да се донесат планови и програми за воспитно-

образовна и друга работа со учениците; 
- да се обезбеди соодветен објект, опрема и прос-

тор; 
- да се обезбеди потребен број работници за извр-

шување на воспитно-образовна работа со учениците и 
за работа со студентите и работниците за обезбедува-
ње услови во сместувањето и исхраната на учениците 
и студентите; 

, - доволен број ученици, односно студенти според 
педагошки нормативи и стандарди и 

- други услови определени со овој или друг закон. 
Условите наведени во ставот 1 алинеите 2 ,3 ,4 ,5 и 

6 на овој член важат и при основањето на општински 
установи од ученичкиот и студентскиот стандард, од-
носно на Град Скопје и на приватните установи. 

Член И 
Педагошките нормативи и стандарди за бројот на 

учениците од член 10 став 1 алинеја 6 на овој закон ги 
донесува министерот за образование и физичка кул-
тура (во натамошниот текст: министерот) по предлог 
На Педагошкиот завод на Македонија• односно за сту-
дентите, по предлог на Универзитетот. 

Поблиски прописи за просторот, опремата и вос-
питниот кадар за ученичките и студентските домови и 
студентски одморалишта донесува министерот. 

Поблиски прописи за исхрана на учениците и сту-
дентите во ученичките и студентските домови доне-
сува министерот врз основа на мислење од надлежна 
установа од оваа дејност. 

Член 12 
Мрежата на државните установи од ученичкиот и 

студентскиот стандард ја утврдува Владата на Репуб-
лика Македонија по предлог на Министерството за 
образование и физичка култура (во натамошен текст: 
Министерството). 

Член 13 
Одобрението од членот 9 став 5 на овој закон го 

дава Владата на Република Македонија* по претходно 
мислење на Министерството доколкусе исполнети ус-
ловите утврдени во членот 10 став 1 алинеја 2,3,4,5 и 
6 од овој закон. 
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Издавањето на одобрение се врши врз основа на 
поднесок (барање) на правното, односно на физичко 
лице (во натамошен текст: основач). 

Член 14 
Основачот е должен при основањето на државна 

установа од ученичкиот и студентскиот стандард да 
формира комисија, која во согласност со овој и друг 
закон извршува подготовка за работа на установата. 

Член 15 
Установата од ученичкиот и студентскиот стан-

дард може да отпочне со работа откога Министерс-
твото ќе донесе решение за верификација. 

Против решението од ставот 1 на овој член може 
да се изјави жалба до Комисијата на Владата на Ре-
публика Македонија. 

Установата од ученичкиот и студентскиот стан-
дард што ги исполнува условите според одредбите на 
овој закон, се запишува во регистарот што го води 
Министерството. 

Поблиски прописи за начинот на верификацијата 
на установите од ученичкиот и студентскиот стандард 
во целина, односно нејзин дел и за начинот на водење 
на регистарот донесува министерот. 

Член 16 
Установите од ученичкиот и студентскиот стан-

дард престануваат со работа ако не ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 10 од овој закон и друг 
закон. 

Постапката за престанување на работа на устано-
вите од ставот 1 на овој член ја покренува и води Ми-
нистерството. 

Акто•ѓ за престанување со работа на установата од 
ставот 1 на овој член се објавува во "Службен весник 
на Република Македонија". 

а) Установи од ученичкиот стандард 

Член 17 
Установи од ученичкиот стандард се: ученички до-

мови, ресторани и одморалишта. 

Член 18 
Ученички дом е установа која на учениците им 

обезбедува сместување, исхрана, воспитно-образовна 
работа, грижа за здравјето, културно-забавни, спорт-
ски, рекреативни и други активности. 

Ученичкиот дом може да се основа како самостоен 
правен субјект или во состав на основно или средно 
училиште. 

Член 19 
Ученички ресторан е установа каде што се овоз-

можува исхрана на учениците. 

Член 20 
Ученички одморалишта се установи каде што на 

учениците им се обезбедуваат воспитно-образовни, 
културно забавни, спортско-рекреативни и други ак-
тивности. 

Основањето, организацијата, работата, управува-
њето и престанокот со работа на одморалиштата од 
ставот 1 на овој член се уредуваат со закон. 

Член 21 
Воспитно-образовната работа во ученичките до-

мови се остварува според план и програма за оствару-
вање на дејноста. 

Со планот и програмата за воспитно-образовна 
дејност се утврдуваат целите и задачите на воспитно-
образовната работа, педагошките услови, основните 
подрачја на воспитно-образовната работа во ученич-
ките домови, како и профилот на кадарот кој ја реал-
изира програмата. 

Планот и програмата за воспитно-образовната 
работа во јавните ученички домови ги изработува 
Педагошкиот завод на Македонија, а ги донесува ми-
нистерот. 

Член 22 
Планот и програмата за воспитно-образовната 

работа во ученичките домови ги реализираат воспи-
тувачи и други стручни соработници (педагог, пси-
холог, лекар, социјален работник, библиотекар и 
слично). 

Воспитувачите во ученичките домови ја вршат 
воспитно-образовната работа со учениците и ги ост-
варуваат целите и задачите на програмата. 

Стручните соработници во ученичките домови и 
одморалишта работат на педагошко-психолошките, 
социјално-здравствените, библиотекарските и други 
стручни работи со кои се придонесува во воспитно-
образовната работа. 

Воспитувачи во ученичките домови можат да би-
дат лица кои ги исполнуваат за наставник или стручен 
соработник во средното, односно основното образо-
вание, согласно закон. 

б) Установи од студентскиот стандард 

Член 23 
Установи од студентскиот стандард се: студентски 

центри, студентски домови, ресторани, студентски 
здравствени установи, студентски спортски центри и 
одморалишта. 

Член 24 
Студентски центар е установа каде што се обез-

бедува сместување и исхрана, здравствена заштита, 
културно-забавна, спортска и друга активност на сту-
дентите кои студираат надвор од местото на живеење 

Студентскиот центар може да го сочинуваат два 
или повеќе ресторани, студентски домови, здрав-
ствени и други установи од студентскиот стандард. 

Член 25 
Студентски дом е установа каде што се обезбедува 

сместување и исхрана на студентите кои студираат 
надвор од местото на живеење. Во студентскиот дом 
се обезбедуваат услови за учење, здравствена заштита 
и други културни и спортски активности на студен-
тите. 

Член 26 
Студентски ресторан е установа каде што се обез-

бедува исхрана на студентите. 

Член 27 
Студентската здравствена установа врши здрав-

ствена заштита на учениците и студентите во местото 
на образованието, согласно со закон. 
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Основањето, организацијата, работата, управува-
њето и престанокот со работа на студентската здрав-
ствена установа од ставот 1 на овој член се уредуваат 
со закон. 

Член 28 
Студентски спортски центри се установи каде што 

се овозможува настава по физичко воспитување, спорт-
ско-рекреативни активности на студентите <и нас-
тавниците и културни манифестации. 

Основањето, организацијата, работата, управува-
њето и престанокот со работа на студентските спорт-
ски центри од ставот 1 на овој член се уредуваат со 
закон. 

Член 29 
Студентски одморалишта се установи каде што се 

врши сместување, исхрана, одмор и рекреација на сту-
дентите. 

Во студентското одморалиште може да се орган-
изира летувања, зимувања, екскурзии, кампувања, из-
лети, походи, семинари и друго, според план и про-
грама за остварување на дејноста што ја донесува ус-
тановата. 

На планот и програмата од ставот 2 на овој член 
согласност дава министерот; 

III. СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 
УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ 

Член 30 
Право на сместување и исхрана во државните уче-

нички и студентски домови имаат учениците и студен-
тите кои се школуваат надвор од местото на живеење. 

Приемот во државните ученички и студентски до-
мови се врши врз основа на конкурс. 

Приемот во општинските, односно ученичките и 
студентските домови на Град Скопје, го определува 

„ надлежниот орган на единицата на локалната самоу-
права. 

Приемот на учениците и студентите во приватните, 
ученички и студентски домови го определува осно-
вачот. 

Конкурсот за прием на ученици и студенти во др-
жавните установи ги содржи условите за прием, бро-
јот на расположливите места, потребните документи 
и роковите за пријавување на конкурсот, а го објавува 
Министерството. 

Член 31 
Приемот на учениците и студентите во јавните ус-

танови го вршат ученичките, односно студентските 
домови врз основа на правилник. 

Начинот и постапката за прием на учениците и 
студентите во ученичките и студентските домови се 
уредува со акт што го донесува министерот. 

Член 32 
Ученичкиот, односно студентскиот дом со родите-

лот-старателот на ученикот, односно со примените 
студенти склучува договор за користење на услугите. 

Со договорот за користење на услугите се утврду-
ваат (уредуваат) меѓусебните права, обврски и одго-
ворности на учениците и студентите со ученичкиот, 
односно студентскиот дом. 

Член 33 
При користењето на услугите во ученичките и сту-

дентските домови и ресторани, ученикот, односно сту-

дентот е должен да се придржува на утврдениот куќен 
ред што го донесува управниот одбор. 

На учениците и студентите кои не се придржуваат 
на утврдениот куќен ред може да им се изрече воспит-
на мерка: писмена опомена, опомена пред отстрану-
вање и забрана на користење на услугите во ученич-
киот или студентскиот дом и ресторан. 

Забраната на користење на услуги во ученичкиот 
или студентскиот дом и ресторан, може да се изрече 
само за потешки повреди на дисциплината. 

Забраната на користењето услуги во ученичкиот 
или студентскиот дом и ресторан може да се изрече до 
една година. 

Изречената воспитна мерка влијае на редоследот и 
приемот на кандидатите при конкурирањето за прием 
во домовите. 

Против изречената воспитна мерка, ученикот, од-
носно студентот има право на приговор во рок од осум 
дена од денот на доставувањето на одлуката, до орга-
нот определен со статутот на установата. 

Одлуката по приговорот е конечна. 

Член 34 

Начинот на изрекување на педагошките мерки по-
блиску се утврдува со акт што го донесува министе-
рот. 

Член 35 

Во установите од ученичкиот и студентскиот стан-
дард за примените ученици и студенти се води евиден-
ција и документација. 

Педагошка евиденција во ученичките домови и 
одмаралишта опфаќа: дневник за работа, дневник за 
воспитната група, како и други планирања во вос-
питно-образовната работа. 

Педагошка документација во ученичките домови е 
главната книга за учениците. 

Во студентските домови и одмаралишта се води 
главна книга каде што се води евиденција за примен-
ите студенти. 

Поблиски прописи за начинот на водењето педа-
гошка евиденција и документација во установите од 
ученичкиот и студентскиот стандард донесува минис-
терот. 

IV. ЦЕНА ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 
УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ 

Член 36 

Цената за сместување и исхрана на учениците и 
студентите во установите од ученичкиот и студент-
скиот стандард се утврдува врз основа на реалните 
трошоци утврдени со нормативи и стандарди за овој 
вид услуги. 

Член 37 

Висината на цената за сместувањето и исхраната 
во јавните установи од ученичкиот и студентскиот 
стандард ја предлага управниот одбор на установата, а 
ја утврдува министерот. 

Висината на цената за сместувањето и исхраната 
во приватната установа од ученичкиот и студентскиот 
стандард ја определува органот определен од осно-
вачот. 
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V. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ ВО 
УСТАНОВИТЕ ОД УЧЕНИЧКИОТ И 

СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 
1. Орган на управување 

Член 38 
Орган •на управување во јавните установи од уче-

ничкиот и студентскиот стандард е управниот одбор. 
Управниот одбор на установата од ученичкиот 

стандард е составен од девет члена, и тоа: двајца прет-
ставници од основачот, тројца претставници од ро-
дителите на учениците и четворица претставници од 
воспитувачите и стручните соработници, а врз прин-
ципот на стручност и компетентност. 

Управниот одбор на установата од студентскиот 
стандард е составен од девет члена, и тоа: петмина 
претставници од основачот, двајца од редот на врабо-
тените, еден претставник од Сојузот на студентите и 
еден претставник од Универзитетот, а врз принципите 
на стручност и компетентност. 

Членовите на управниот одбор се избираат за пе-
риод од четири години со право на уште еден избор. 

Претставниците на основачот на државните уста-
нови од ученичкиот и студентскиот стандард ги име-
нува и разрешува Владата на Република Македонија. 
Претставниците на вработените, на родителите, на 
Сојузот на студентите и на Универзитетот се избираат 
и разрешуваат на начин и по постапка утврдена со 
статутите на установите, односно Сојузот на студен-
тите. 

Претставниците на основачот на општинските ус-
танови од ученичкиот и студентскиот стандард, од~ 
носно на Град Скопје, ги именува и разрешува над-
лежниот орган на единицата на локалната самоу-
права. 

Одлуките на управниот одбор се донесуваат со 
мнозинство гласови од вкупниот број членови на од-

Управниот одбор на установата од ученичкиот и 
студентскиот стандард: 

- донесува статут; 
- донесува годишна програма за работа и го усво-

јува извештајот за работа; 
- распишува јавен оглас за именување директор; 
- дава мислење за именување и разрешување ди-

ректор на установата; 
- донесува финансиски план и основните намени 

за користен^ на средствата; 
- донесува план за прием на ученици, односно сту-

денти; 
- предлага цена за сместување и исхрана; 
- ја разгледува реализацијата на годишната про-

грама за работа и 
- врши и други работи утврдени со закон и стату-

тот на установата. 
Член 40 

Органот на управување во приватната установа од 
ученичкиот и студентскиот стандард и неговата над-
лежност ги определува основачот. 

2. Стручни органи 
Член 41 

Во јавните ученички домови се формира совет на 
воспитувачи како стручен орган за остварување на 
воспитно-образовната работа. 

Советот на воспитувачи во јавните ученички до-
мови го сочинуваат воспитувачите, стручните работ-
ници и директорот. 

Член 42 
Советот на воспитувачите: 
- дава мислење по предлогот на годишната про-

грама за работа и го следи нејзиното извршување; 
- го разгледува успехот на учениците; 
- го утврдува поведението на учениците; 
- го разгледува остварувањето на планот и про-

грамата и презема мерки за нивно извршување; 
- го разгледува извештајот за извршен стручен 

надзор и предлага мерки и 
- врши други работи утврдени со овој закон и 

статутот на домот. 
Член 43 

Во јавните ученички домови се формира совет на 
родителите кој го сочинуваат претставници од роди-
телите на учениците. 

Советот на родителите ги врши следниве работи: 
- разгледување прашања од животот и работата 

на домот и дава мислење за подобрување на животот 
и работата во домот; 

- го разгледува успехот и поведението на уче-
ниците и дава мислење за негово подобрување; 

- избира и разрешува претставници во управниот 
одбор; 

- соработува со воспитувачите и 
- врши и други работи од интерес за успехот и 

престој на учениците во домот. 
Работата, бројот на членовите, начинот на избо-

рот и организацијата на советот на родителите се 
утврдува со статутот на домот. 

Член 44 
Во државните студентски домови се формира со- % 

вет на станари, составен од примените студенти во до-
мот. 

Советот на станарите дава мислење и предлага 
мерки за подобрување на условите за живеење во до-
мот. 

Работата, бројот на членовите, начинот на избо-
рот и организацијата на советот на станарите се 
утврдува со статутот на домот. 

Член 45 
На статутот на јавната установа од ученичкиот и 

студентскиот стандард, согласност дава Министер-
ството. 

3. Орган на раководење 
% 

Член 46 
Директорот е раководен орган на установата од 

ученичкиот и студентскиот стандард и е одговорен за 
законитоста во работата на установата. 

За директор на јавен ученички дом може да биде 
именувано лице кое покрај општите услови утврдени 
со закон ги исполнува и условите за воспитувач и има 
пет години работно искуство во воспитно-образовната 
работа. 

За директор на јавна установа од студентскиот 
стандард и ученички ресторан може да биде имену-
вано лице .кое покрај општите услови утврдени со за-
кон, завршило високо образование - УН/1 степен на 
образование и има пет години работно искуство. 
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Мандатот на директорот на државната установа од 
ученичкиот и студентскиот стандард трае пет години. 

Директорот на државната установа од ученичкиот 
стандард го именува и разрешува министерот по мис-
лење на Педагошкиот завод на Македонија и управ-
ниот одбор на домот. 

Директорот на државната установа од студент-
скиот стандард го именува и разрешува министерот, 
по мислење на управниот одбор на установата и уни-
верзитетот. 

Директорот на општинската установа од ученич-
киот и студентскиот стандард, односно на Град Ско-
пје, го именува и разрешува надлежниот орган на еди-
ницата на локалната самоуправа. 

Директорот на приватната установа од ученичкиот 
и студентскиот стандард го именува и разрешува ос-
новачот. Член 47 

Доколку од било кои причини не е именуван ди-
ректор на државната установа од ученички и студент-
ски стандард, министерот именува вршител на дол-
жност. 

Вршителот на должност ги има сите права и 
обврски на директор. 

Вршител на должност директор може да се име-
нува најмногу два пати по шест месеци. 

Член 48 
Директррот на јавната установа од ученичкиот и 

студентскиот стандард ја организира и раководи со 
работата на установата, самостојно донесува одлуки, 
ја застапува установата пред трети лица и е одговорен 
за законитоста во работата на установата. 

Во остварувањето на обврските и раководењето 
од ставот 1 на овој член директорот: 

- ја предлага годишната програма за работа и 
презема мерки за нејзино спроведување; 

- ги извршува одлуките на управниот одбор; 
- врши избор на воспитно-образовен и друг кадар; 
- одлучува за распоредување на воспитувачите, 

стручните соработници и работници и врши оцену-
вање во согласност со резултатите од нивната работа; 

- одлучува за престанок на работниот однос на 
работниците; 

- поднесува извештај за реализација на годишната 
програма и за материјално финансиското работење на 
установата до управниот одбор и до Министерството 
и 

- врши и други работи утврдени со закон и со 
статут на установата. 

Директорот на државната установа од ученичкиот 
и студентскиот стандард поднесува извештај за ма-
теријалното работење на установата во текот на 
учебната година до управниот одбор и до Минис-
терството, а директорот на општинската, односно ус-
тановата на Град Скопје до управниот одбор и до 
надлежниот орган на единицата на локалната самоу-
права. 

Министерот, односно органот на единицата на ло-
калната самоуправа имајќи го предвид мислењето на 
управниот одбор, а врз основа извештаите на дирек-
торите на јавните установи од ученичкиот и студент-
скиот стандард, ја оценува нивната работа. 

Член 49 
- Директорот на јавната установа од ученичкиот и 

студентскиот стандард може да биде разрешен: 

- на лично барање; 
- ако не го спроведува законот или општите акти 

на установата; 
- ако по негова вина е нанесена штета на устано-

вата, на учениците или студентите, односно нивните 
родители или старатели и на општествената заедница; 

- ако дозволи организирање дејности и активности 
што се во спротивност со плановите и програмите и 

- во други случаи утврдени со закон. 

VI. СТИПЕНДИРАЊЕ И КРЕДИТИРАЊЕ НА 
УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 

Член 50 
Со цел откривање, стимулирање и негување на 

надарени ученици и студенти од различни области на 
науката, техниката, културата, уметноста и спортот, 
Министерството ќе доделува стипендии и кредити на 
ученици и студенти. 

Член 51 
Основни критериуми за доделување на стипендии 

и студентски кредити се: 
- дефицитарност на кадрите од одредени про-

фили; 
- талентирано^ на учениците и студентите; 
- постигнатиот успех во образованието; 
- материјалните можности на учениците и студен-

тите и нивните семејства и 
- трошоците на живеење на учениците и студен-

тите во местото на образованието. 

Член 52 

Корисници на стипендии и студентски кредити 
можат да бидат редовни ученици и студенти, држав-
јани на Република Македонија, избрани врз основа на 
објавен конкурс. 

Член 53 
Конкурс за стипендии и студентски кредити распи-

шува Министерството. 
Со конкурсот од ставот 1 на овој член се огласу-

ваат условите, бројот и висината на стипендиите и 
студентските кредити, како и потребните документи и 
рокови за доделување на стипендии и студентски кре-
дити. 

Член 54 
Министерството може да доделува стипендии на 

странци според критериуми и постапка утврдени со 
акт на министерот. 

Член 55 
Министерството може да партиципира со средства 

во: здруженија, сојузи, научни институции, училишта и 
други организации кои создаваат услови за откри-
вање, стимулирање, проширување и продлабочување 
на знаењата од областа на науката, техниката, култу-
рата, уметноста и спортот кај учениците и студентите. 

Министерството може да партиципира средства во 
стручни организации и здруженија кои ќе создаваат 
услови преку организирани програми за настапи на 
разни олимпијади, натпревари, изложби и слично да се 
афирмираат способностите и талентираноста на 
младите. 
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VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА ОД 
ОБЛАСТА НА УЧЕНИЧКИОТ И 

СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 

Член 56 
Средствата за остварување на потребите и интере-

сите за ученичкиот и студентскиот стандард се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за: 

- партиципација во цената за сместување и ис-
храна за државните ученички и студентски домови, за 
учениците и студентите прв пат запишани во годината 
на образованието; 

- здравствена заштита на здравствено неосигурани 
ученици и студенти, прв пат запишани во годината на 
образованието; 

- партиципација во цената на учебниците и 
учебните помагала; 

- бенифиции во цената на превозот на учениците и 
студентите прв пат запишани во годината на образо-
ванието; 

- стипендирање на талентирани ученици и сту-
денти; 

- стипендирање на ученици и студенти кои се 
запишани на струки и дисциплини кои не се застапени 
во Републиката и се прогласени од Министерството 
како дефицитарни; 

- кредитирање на ученици и студенти прв пат за-
пишани во годината на образованието; 

- партиципација во откривањето, стимулирање на 
талентираноста на учениците и студентите; 

- партиципација во создавање услови за културно-
забавен живот, спорт, одмор, рекреација и информи-
рање на учениците и студентите; 

- инвестиции за престој и опрема, амортизација, 
тековно и инвестиционо одржување на објектите и 
опремата и 

- други работи утврдени со закон. 
Со средства од ставот 1 на овој. член управува и 

располага Министерството. 
Член 57 

За остварување на дејноста на приватните устано-
ви од ученичкиот и студентскиот стандард средствата 
ги обезбедува основачот. 

Член 58 
Министерството донесува финансов план, годишна 

сметка и критериуми за распределба на средствата и 
врши распределба на средствата по корисници и на-
мени и контрола на наменското користење на сред-
ствата. 

Член 59 
За користење на доделените средства на јавната 

установа министерот донесува решение. 
Министерот може да ги запре и да бара враќање на 

доделените средства ако истите се користат спро-
тивно на намената за која се доделени. 

Член 60 
Јавните установи од ученичкиот и студентскиот 

стандард можат да стекнуваат средства и од: 
- партиципација на корисниците на услуги; 
- продажба на производи и услуги кои се резултат 

на вршење на основната дејност; 
- камати и дивиденди на пласирани средства; 
- легати, подароци, завештанија и 
- други извори. 

Средствата од ставот 1 на овој член ќе се користат 
според посебно утврден план на установата од ученич-
киот или студентскиот стандард. 

VIII. НАДЗОР НА РАБОТАТА НА 
УСТАНОВИТЕ ОД ОБЛАСТА НА УЧЕНИЧКИОТ 

И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 

Член 61 
Надзор над законитоста на работата на установите 

од областа на ученичкиот и студентскиот стандард 
врши Министерството. 

Член 62 
Кога Министерството ќе смета дека статутот или 

друг акт на установата од ученичкиот или студент-
скиот стандард не е во согласност со Уставот и зако-
нот, има право да го запре од извршување актот до 
донесување на одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија. 

Член 63 
Стручен надзор во ученичките домови врши Педа-

гошкиот завод на Македонија на начин утврден со 
закон. 

Ученичкиот дом е должен да овозможи непречено 
вршење на стручниот надзор и увид во педагошката 
евиденција и документација што се води во домот. 

Член 64 
За спроведување на законот и другите прописи од 

областа на ученичкиот и студентскиот стандард се 
врши инспекциски надзор. 

Инспекциски надзор врши Републичкиот просве-
тен инспекторат на начин утврден со закон. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 65 
Со парична казна од 40.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок установата од ученичкиот и сту-
дентскиот стандард особено ако: 

- дозволи организирање и дејствување на поли-
тички партии и верски организации; 

- отпочне со вршење на дејноста пред донесува-
њето на решение за исполнетоста на условите за по-
четок со работа и вршење на дејноста; 

- користи печат со несоодветна содржина; 
- остварува план и програма што не е донесена од 

министерот (член 21); 
- не го остварува годишниот фонд на часови; 
- не е донесена годишна програма за работа; 
- изврши избор на воспитувачи и стручни сора-

ботници спротивно на условите утврдени со овој за-
кон, како и соодветните закони од основното и сред-
ното образование и 

- го спречи или попречува просветниот инспектор 
за вршењето, на работите на просветната инспекција, 
не му ги даде потребните податоци и не ги изврши 
пропишаните мерки. 

Со парична казна од 1.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член директорот 
на установата. 

Член 66 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари се 

казнува воспитувач или друг работник ако: 
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- телесно казни ученик, односно психички го мал-
третира и 

- педагошката документација и евиденција ја води 
спротивно на одредбите на овој закон и законите за 
основно и средно образование. 

Член 67 
Со парична казна од 40.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице ако основа при-
ватна установа спротивно на одредбите од овој закон. 

Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одговор-
ното лице во правното лице. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 68 . 

Постојните ученички домови, студентски домови и 
студентски центар на територијата на Република Ма-
кедонија со влегувањето во сила на овој закон, про-
должуваат со работа како државни установи согласно 
со одредбите на овој закон. 

Член 69 
Основачките права и обврски спрема ученичките и 

студентските домови од член 68 на овој закон ги 
презема Република Македонија. 

Член 70 
Ученичките и студентските домови во рок од една 

година од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
ќе ја усогласат својата организација, работа, стату-
тите и другите општи акти со одредбите на овој закон. 

Член 71 
Министерот во рок од една година од влегувањето 

во сила на овој закон, ќе ги донесе прописите предви-
дени со овој закон. 

Член 72 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование ("Службен весник на 
СРМ" број 19/83,29/89,12/90,29/90 и 11/91 и "Службен 
весник на Република Македонија" број 40/91) и Зако-
нот за насоченото образование ("Службен весник на 
СРМ" број 16/85, 2/86, 7/88,18/89, 29/89,12/90 и 11/90 и 
"Службен весник на Република Македонија" број 
40/91 и 14/95) во делот за ученичкиот и студентскиот 
стандард. 

Член 73 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

1053. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за трговските друштва, 

што Собранието на Република Макдонија го до-
несе на седницата одржана на 21 јули 1998 година. 

Број 07-3002/1 Претседател 
21 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
Член 1 

Во Законот за трговските друштва ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 28/96, 7/97 и 
21/98), во членот 106 се додава нов став 4, кој гласи: 

"Од одредбите на овој закон со кои се уредува 
друштвото со ограничена одговорност може да се от-
стапува само на начин и под услови пропишани со овој 
закон и законите кои ги уредуваат дејностите од чле-
нот 1 точка 4) на овој закон." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

1054. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија; да^тседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија и з д а в а 

У К А З 
ЗА ПРОГЛА^ААЈКЅ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА Л А Д Н А Т А БАНКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за Народната банка на Република 
Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 21 јули 1998 година. 

Број 07-3000/1 Претседател 
21 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Законот за Народната;банка ^ ^ 
кедонија Слу^сбед, Н^фвд да' дР,М; ЅроуЏ/Џ^/ФЗ, 
29/93 и 17/96), по членот 14 се додава нов член 14-а кој 
гласи: 
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"Член 14-а 
Народната банка на Македонија може да одобри 

кредит на Фондот за осигурување на штедни влогови 
во случај на недостиг на средства за исплата на осигу-
рените штедни влогови. 

Кредитот од ставот 1 на овој член се одобрува од 
средствата на резервите на Народната банка на Маке-
донија. 

Условите под кои се одобрува кредитот од ставот 1 
на овој член ги пропишува Народната банка на Маке-
донија." 

Член 2 
Членот 21 се брише. 

Член 3 
Во членот 26 зборот "неликвидност" се заменува 

со зборот "ликвидноста". 

Член 4 
Во членот 27 ставот 2 се заменува со два нови става 

кои гласат: 
"Народната банка на Македонија може да ја исклу-

чи од платниот промет банката или штедилницата ко-
ја е неликвидна. 

За исклучување од платниот промет заради нелик-
видност на банката или штедилницата, Народната 
банка на Македонија ги- известува: 

- Собранието на Република Македонија; 
- Владата на Република Македонија; 
- Собранието на банката, односно штедилницата." 

Член 5 

По членот 51 се додава нов член 51-а кој гласи: 

"Член 51-а 
Народната банка на Македонија не одговара за 

штетите спрема трети лица што можат да настанат по-
ради мерките за зачувување на стабилноста и сигур-
носта на одделна банка или банкарскиот систем во це-
лина, преземени од страна на супервизорските ор-
гани. " 

Член 6 
ч Во членот 51-а кој станува член 51-6 ставот 2 се 

брише, а досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 7 
Во членот 52 став 1 по точката 13 се додаваат чети-

ри нови точки 14,15,16 и 17 кои гласат: 
"14) Определување на рокови за отстранување на 

утврдените неправилности; 
15) суспензија на работоводниот орган на банката 

или штедилницата и овластување на работник на На-
родната банка на Македонија кој ќе го организира ра-
ботењето во банката или штедилницата; 

16) забрана за вршење на сите или на одредени 
банкарски работи во определен рок и 

17) забрана за прибирање на штедни влогови." 
Досегашната точка 14 станува точка 18. 

Член 8 
Во членот 52-а ставот 2 се брише. 

Член 9 
По членот 52-а се додава нов член 52-6 кој гласи: 

"Член 52-6 
Народната банка на Македонија може да добива 

информации од супервизорски органи на други земји 
за супервизијата на меѓународно активни банки. 

Народната банка на Македонија може да дава ин-
формации на супервизорски органи на други земји за 
супервизијата на меѓународно активни банки. 

Народната банка на Македонија може да одобри 
теренска контрола на странска банка или филијала на 
странска банка во Република Македонија од страна на 
супервизорските органи на земјата во која се наоѓа 
седиштето на банката основач. 

Примерок од записникот од извршената контрола 
од ставот 3 на овој член задолжително се доставува до 
Народната банка на Македонија во рок од два месеци 
од извршената контрола. 

Информациите од ставовите 1 и 2 на овој член и за-
писникот од ставот 4 на овој член претставуваат служ-
бена тајна." 

Член 10 
Во членот 67 став 1 по зборот "претставник" се до-

дава запирка и зборовите: "односно член на управен 
одбор". 

Член И 
Во членот 70 став 1 по точката 28 се додава нова 

точка 28-а која гласи: 
"28-а) одлучува по жалби против решенија донесе1 

ни од гувернерот." 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
"Советот на Народната банка по ждлби против ре-

шенијата донесени од страна на гувернерот на Народ-
ната банка на Македонија, одлучува без учество на 
гувернерот и заменикот на гувернерот." 

Член 12 
По членот 100-6 се додаваат два нови члена 100-в и 

100-г кои гласат: 
"Член 100-в 

Народната банка на Македонија гарантира по до-
говорите за орочување на депозити склучени пред 
влегувањето во сила на овој законот до истекот на ро-
кот на кој се орочени. 

Член 100-г 
Одредбите од членот 10 на овој закон се однесу-

ваат на изборот, односно реизборот на членовите на 
Советот на Народната банка на Македонија, по влегу-
вањето во сила на овој закон." 

Член 13 
Во членот 94 став 1 зборовите: "од 150 до 250 пла-

ти" се заменуваат со зборовите: "од 150.000 до 300.000 
денари", а зборовите: "стопански престап", се замену-
ваат со зборот "прекршок". 

Во ставот 2 зборовите: "од осум до десет плати" се 
заменуваат со зборовите: "од 30.000 до 50.000 денари". 

Член 14 
Во членот 95 став 1 зборовите: "од осум до десет 

плати", се заменуваат со зборовите: "од 30.000 до 
50.000 денари", а зборовите: "стопански престап", се 
заменуваат со зборот "прекшок". 

Член 15 . 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
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1055. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

. лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за банките и штедилниците, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 21 јули 1998 година. 

Број 07-3001/1 Претседател 
21 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
Член 1 

Во Законот за банките и штедилниците ("Службен 
весник на Република Македонија" број 31/93, 78/93 и 
17/96), во членот 4 став 4 се брише. 

Член 2 
Во членот 7 став 3 зборот "пари" се заменува со 

зборовите: "паричен облик". 
Во ставот 5 зборовите: "вкупниот износ на парични 

средства" се заменуваат со зборовите: "основачкиот 
капитал на банката во паричен облик". 

Ставот 7 се заменува со два нови става 7 и 8 кои 
гласат: 

"Основачкиот капитал во паричен облик и 
средствата на резервите го сочинуваат капиталот на 
банка." . 

Банката е должна да ја одржува вредноста на 
капиталот од став 7 на овој член." 

Член 3 
Во членот 8-а по став 2 се додаваат два нови става 

3 и 4, кои гласат: 
"Банката не може да изврши промена на 

сопственичката структура во акционерската книга на 
банката, односно во регистарската влошка на 
надлежниот суд, без претходна согласност од Народ-
ната банка за промена на сопственичката структура на 
акциите со право на управување. 

Промена извршена спротивно на ставот 1 од овој 
член се смета за ништовна." 

Член 4 
Во членот 15-а по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
"Против решенијата од ставовите 2 и 3 на овој 

член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од 
доставувањето на решението. По жалбата одлучува 
Советот на Народната банка на Македонија, без 
учество на гувернерот и заменикот на гувернерот." 

Член 5 
Во членот 16 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи; 

"Одлуката за основање на банка, основачите ја до-
несуваат во рок од 30 дена од денот на добивањето на 
решението од ставот 1 на овој член." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 6 

Во членот 17 став 1 по алинеја 1 се додава нова 
алинеја 2, која гласи: 

банката не донесе одлука за основање во рок од 
30 дена од добивањето на решението од членот 16 став 
1 на овој закон;". 

Досегашните алинеи 2,3,4,5,6 и 7 стануваат алинеи 
3,4,5,6,7 и 8. 

Ставот 2 се брише. 
Член 7 

Во членот 17 по став 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

"Против решенијата од ставот 1 на овој член може 
да се поднесе жалба во рок од осум дена од доставу-
вањето на решението. По жалбата одлучува Советот 
на Народна банка на Македонија, без учество на гу-
вернерот и заменикот на гувернерот." 

Член 8 
По членот 17 се додава нов оддел 1.3-а со два нови 

члена 17-а и 17-6, кои гласат: 
"1.3-а Известување за издавање и укинување на 

дозвола за работа на банка 
Член 17-а 

За издавање и укинување на дозвола за работа на 
банка. Народната банка писмено го известува Минис-
терството за финансии во рок од седум дена од денот 
на донесувањето на решението за издавање, односно 
укинување на дозволата за работа. 

Известувањето од ставот 1 на овој член содржи: 
- назив и седиште на банката; 
- назив и седиште на основачите; 
- работи што ги врши банката; 
- датум на издавање, односно укинување на доз-

волата и 
- причини за укинување на дозволата. 

Член 17-6 
Народната банка е должна во средствата за јавно 

информирање да го објави издавањето, односно уки-
нувањето на дозволата за работа на банка, во рок од 
седум дена од денот на издавањето, односно укину-
вањето на дозволата за работа." 

Член 9 
Во членот 18 став 1 точка 7 заградата и зборовите: 

"филијала или претставништво" се бришат. 
Во ставот 2 по зборот "одлучи" се додаваат 

зборовите: "со решение". 
По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
"Ако гувернерот на Народната банка на Маке-

донија го одбие барањето за давање согласност од ста-
вот 1 на овој член, банката може да изјави жалба во 
рок од осум дена од денот на доставувањето на 
решението. По жалбата одлучува Советот на Народ-
ната банка без учество на гувернерот и заменикот на 
гувернерот." 

Член 10 
Во членот 19 став 1 точка 6 зборовите: "филијала 

или претставништво" се заменуваат со зборовите: 
"делови на банка". 

Член 11 
Во членот 27 став 1 ред трети по зборот "управу-

вање" запирката се брише и се, додаваат зборовите: "и 
на друштво од членот 27-6 став 3 на овој закон,". 
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Член 12 
Во членот 38 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Ако банка врши работи од ставот 1 на овој член, 

тие се наведуваат во дозволата за работа од Народ-
ната банка." 

Член 13 

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи: 

"Член 38-а 
Доколку банката врши работи спротивно на 

одредбите од членовите, 37 став 2 и 38 став 2, гу-
вернерот на Народната банка на работоводниот орган 
на банката и на другите лица со посебни овластувања 
и одговорности им изрекува целосна или делумна 
забрана за вршење на работите." 

Член 14 
Во членот 41 по став 1 се додаваат три нови става 

2,3 и 4, кои гласат: 
"Доколку банката не го издаде документот од ста-

вот 1 на овој член, Народната банка со решение го 
укинува делот од дозволата што се однесува на приби-
рање штедни влогови и пред надлежниот суд бара 
бришење на тие работи од судскиот или трговскиот 
регистар. 

Во случајот од ставот 2 на овој член, гувернерот на 
Народната банка на работоводниот орган на банката 
и на другите лица со посебни овластувања и одговор-
ности им изрекува целосна или делумна забрана за 
вршење на работите. 

Народната банка е должна веднаш во средствата за 
јавно информирање да го објави и на видно место во 
просториите на банката да го истакне решението од 
ставот 2 на овој член." 

Досегашниот став 2 станува став 5. 

Член 15 
Во членот 42 се додава нов став 2, кој гласи: 
"По исклучок од ставот 1 на овој член, начинот на 

прием и повлекување на штедни влогови на износ над 
денарска противвредност на, 20.000 ДЕМ го утврдува 
Народната банка." 

Член 16 
Во членот 43 по зборот "објави" се ставаат две 

точки и се додаваат зборовите: "копие од решението 
на гувернерот на Народната банка за издавање доз-
вола за работа на банка,". 

Член 17 
Во членот 56 став 1 по зборот "овластувања" се 

додаваат зборовите: "и одговорности". 

Член 18 
Во членот 68 став 1 точка 1) по зборот "овласту-

вања" се додаваат зборовите: "и одговорности". 
По точката 2) се додаваат две нови точки 2-а) и 2-

б), кои гласат: 
"2-а) Забрана за прибирање на штедни влогови; 
2-6) Задолжување во определен рок да се от-

странат утврдените незаконитости и неправилности 
кои значат загрозување на сигурноста и стабилноста 
на работењето на банката;". 

Член 19 
Во членот 69 зборот "регистар" се заменува со 

зборовите: "или трговскиот регистар и ја укинува со-
гласноста , за именување работоводен орган на 
банката." 

Член 20 
По членот 70 се додава нов оддел 6-а со два нови 

члена 70-а и 70-6, кои гласат: 
"6-а Контрола на законитоста во работењето на 

правни и физички лица 

Член 70-а 
Доколку правни и физички лица вршат работи 

спротив*но на членот 39 на овој закон, Управата за 
јавни приходи донесува решение за забрана на вршење 
на дејност и бара бришење од регистарот во кој се 
запишани. 

Против решението од ставот 2 на овој член може 
да се поднесе жалба до Министерството за финансии, 
во рок од осум дена од денот на доставувањето на 
решението. 

Жалбата од ставот 3 на овој член не го одлага 
извршувањето на решението. 

Член 70-6 

Правни и физички лица кои немаат дозвола за 
работа на банка, во називот не смеат да содржат 
зборови кои упатуваат на вршење банкарски работи. 

Управата за јавни приходи со решение ќе определи 
рок во кој правното или физичкото лице кое поста-
пува спротивно на ставот 1 од овој член е должно да 
изврши промена на називот. Доколку во утврдениот 
рок не го променат називот, Управата за јавни при-
ходи бара бришење на тие зборови од регистарот во 
кој е запишано." 

Член 21 

Во членот 72 став 3 по зборовите: "жиро сметка" 
се додаваат зборовите "и депозитна сметка", по 
зборот "судот" се става запирка, а зборовите: "или од" 
се бришат. На крајот од реченицата точката се брише 
и се додаваат зборовите "или Народна банка на Маке-
донија". 

Член 22 
По членот 76 се додава нов член 76-а, кој гласи: 

"Член 76-а 
Правни и физички лица што немаат дозвола за 

работа на штедилница од Народната банка, не можат 
да прибираат штедни влогови. 

Доколку правни и физички лица вршат работи 
спротивно на ставот 1 на овој член, Управата за јавни 
приходи донесува решение за забрана на вршење на 
дејност и бара негово бришење од регистарот во кој е 
запишано. 

Против решението од ставот 2 на овој член може 
да се поднесе жалба до Министерството за финансии, 
во рок од осум дена од денот на доставувањето на 
решението. 

Жалбата од ставот 3 на овој член не го одлага 
извршувањето на решението." 

' Член 23 
Во членот 80 зборовите: "претпријатието за ПТТ 

сообраќај" се заменуваат со зборовите: "Јавното 
претпријатие Македонски пошти". 

Член 24 
Во членот 82 се додава нов став 2, кој гласи: 
"АД Македонски телекомуникации учествува во 

основачкиот капитал на Поштенската штедилница со 
49%." 
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Член 25 
Во членот 83 став 1 точка 13 зборовите: "претпри-

јатието за ПТТ сообраќај" се заменуваат со зборот 
"основачите". 

Ставот 2 се брише. 
Член 26 

Членот 84 се менува и гласи: 
"Кредитите од член 83 став 1 точка 2, Поштен-

ската штедилница ги дава неограничено на физички 
лица и поединци кои вршат самостојна дејност, без 
својство на правно лице. 

Разликата меѓу износот на прибраните средства по 
основа на штедни влогови и кредитите дадени на суб-
јектите од ставот 1 на овој член, Поштенската ште-
дилница може да ги пласира: 

- 50% кај правни лица и тоа самостојно, без пос-
редство на банка и 

- 50% во државни хартии од вредност, на Пазарот 
на пари и краткорочни хартии од вредност и кај 
правни лица, преку банка со обезбедување на банкар-
ска гаранција." 

Член 27 
По членот 84 се додава нов член 84-а, кој гласи: 

"Член 84-а 
Доколку Поштенската штедилница постигне ниво 

на основачки капитал во висина утврдена со членот 7 
ставови 5 и 6, може да ги врши работите од членовите 
37 и 38 на овој закон. 

За вршење на работите од став 1 на овој член, 
задолжителна е дозвола, односно согласност од Наро-
дната банка. 

Работите од ставот 1 на овој член Поштенската 
штедилница може да ги врши согласно со одредбите 
на овој закон што се однесуваат на банки." 

Член 28 
Во членот 85 зборовите: "претпријатието за ПТТ 

сообраќај" се заменуваат со зборовите: "Јавното 
претпријатие Македонски пошти". 

Член 29 
Во членот 87 бројот "300.000" се заменува со бро-

јот "500.000". 
Член 30 

Во членот 90 став 1 по точка 4 се додава нова 
точка 5, која гласи: 

"5. Врши други работи утврдени со закон." 

Член 31 
По членот 90 се додаваат два нови члена 90-а и 90-

б, кои гласат: 
"Член 90 а 

Начинот на прием и повлекување на штедни 
влогови на физички лица на износ над денарска 
противвредност на 10.000 ДЕМ го утврдува Народната 
банка. 

Член 90-6 
Кредитите поголеми од денарска противвредност 

на 10.000 ДЕМ, штедилницата ги одобрува на начин и 
по постапка што ја утврдува Народната банка." 

Член 32 
Во членот 91 се додава нов став 4, кој гласи: 
"Доколку штедилница работи спротивно на одред-

бите од ставовите 1,2 и 3 на овој член, Народната 
банка ја укинува дозволата за работа." 

Член 33 
Во членот 93-в се додава нов став 3 кој гласи: 
"Народната банка донесува решение за забрана на 

прибирање на штедни влогови на банка и штедилница 
што ќе истапи или ќе биде исклучена од членство во 
Фондот." 

Член 34 
Во членот 93-г став 1 бројот "15" се заменува со 

бројот "5". 
Во ставот 2 бројот "4" се заменува со бројот "6". 
По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои 

гласат: 
"Во случај средствата од ставот 1 на овој член да 

не се доволни за исплата на осигурените штедни 
влогови, Народната банка може да му одобри кредит 
на Фондот од средствата на резервите. 

Кредитот од ставот 6 на овој член се одобрува под 
услови што ги пропишува Народната банка." 

Член 35 
Во членот 93-д се додаваат три нови става 3,4 и 5, 

кои гласат: 
"Од остварената нето добивка Фондот може да 

распределува дивиденда на акционерите. 
Дивидендата од ставот 3 на овој член се распреде-

лува зависно од уплатениот основачки капитал и од 
уплатената премија. 

До постигнување на нивото на средствата од 
членот 93-г став 1 на овој закон, нето добивката 
задолжително се распределува во резервите на фон-
дот." 

Член 36 
Во членот 93-ѓ алинејата 2 се заменува со две нови 

алинеи 2 и 3, кои гласат: 
" - учество на аукции на краткорочни хартии од 

вредност во рамките на Народната банка и 
- купување и продавање на државни хартии од 

вредност." 
Член 37 

Во членот 93-е став 1 зборовите: "од 1% до 5%" се 
заменуваат со зборовите: "најмногу до 2,5%". 

Во ставот 2 по зборот: "штедилницата" се додаваат 
зборовите: "и видот на штедните влогови". 

Член 38 
Членот 93-ж се менува и гласи: 
"Користењето на средствата од Фондот започнува 

со донесување на одлуката од членовите 113 или 122 
на овој закон. 

Фондот ги обештетува штедачите во висина од 
75% од штедниот влог на поединечен штедач во една 
банка односно штедилница, но најмногу до денарска 
противвредност на 10.000 ДЕМ. 

Во износот од ставот 2 на овој член се пресметува 
главнината на штедниот влог зголемена за камата, и 
тоа: 

- за денарските штедни влогови во висина 
најмногу до есконтната стапка на Народната банка 
важечка во соодветниот период и 

- за девизните штедни влогови во висина најмногу 
до домицилната камата за соодветните девизни сред-
ства. 

До воведување на стечајна, односно ликвидациона 
постапка од страна на надлежниот суд, штедачите се 
намируваат месечно во висина на износот од ставот 2 
на овој член, но не повеќе од последната објавена 
просечна месечна плата во Република Македонија." 

Член 39 
Во членот 93-и се додава нов став 2, кој гласи: 
"Народната банка именува еден член на управниот 

бдбор." 



Стр. 1998 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јули 1998 

Член 40 
Во членот 95 став 1 по точката 1) се додава нова 

точка 1-а), која гласи: 
" 1 -а) забрана за прибирање штедни влогови;". 

Член 41 
Во членот 112 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
"Против одлуката за исполнување на условите за 

воведување на стечајна постапка, банката или ште-
дилницата или предлагачот од ставот 1 на овој член, 
можат да поднесат жалба во рок од осум дена од 
нејзиното доставување. По жалбата одлучува Советот 
на Народната банка без учество на гувернерот и 
заменикот на гувернерот." 

Член 42 
По членот 120 се додава нов член 120-а, кој гласи: 

"Член 120-а 
Народната банка е должна веднаш во средствата за 

јавно информирање да ја огласи и на видно место во 
банкц или штедилница да ја истакне одлуката за вове-
дување на стечајна или ликвидациона постапка во 
банката или штедилницата. 

Одлуките од ставот 1 на овој член Народната 
банка ги доставува до Министерството за финансии во 
рок од седум дена од нивното донесување." 

Член 43 
Во членот 122 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

/гласи: 
"Против одлуките од ставот 1 на овој член може да 

се поднесе жалба во рок од осум дена од доставу-
вањето. По жалбата одлучува Советот на Народната 
банка без учество на гувернерот и заменикот на гу-
вернерот. " 

Ставот 2 станува став 3. 
Член 44 

Членот 125 се менува и гласи: 
"Ликвидационата постапка на банка или штедил-

ница ја спроведува надлежниот суд со примена на 
одредбите на Законот за стечај ("Службен весник на 
Република Македонија" број 55/97), доколку со овој 
закон поинаку не е определено." 

Член 45 
По членот 125 се додава нова глава У-а со три нови 

члена 125-а, 125-'б и 125-в, кои гласат: 
"У-а. Трансформација на општествениот капитал 

во постојните банки 
Член 125-а 

Трансформација на општествениот капитал во 
постојните банки се врши под услови и постапка ут-
врдени со Законот за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал, ако со овој закон 
поинаку не е определено. 

Член 125-6 
Трансформација на општествениот капитал во 

банките се врши на средствата од Фондот за заедничка 
потрошувачка што се формирани во банките и нив-
ните организациони делови, а што ги опфаќа објекти 
од општествениот стандард (одморалишта, рек-
реативни центри, ресторани, опрема и слично). 

Член 125-в 
Општествениот капитал во банка се трансформира 

со продажба на општествениот капитал како идеален 
дел од друштвото. 

Право на купување под повластени услови имаат 
работниците согласно со Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал." 

Член 46 

Во членот 126 став 1 зборовите: "од 150 до 200 
плати" се заменуваат со зборовите: "од 150.000 до 
250.000 денари", зборовите: "стопански престап" се 
заменуваат со зборот "прекршок". 

По точката 2 се додава нова точка 2-а, која гласи: 
"2-а не донесе одлука за основање во пропишаниот 

рок (член 16 став 2);" 
По точката 12 се додаваат две нови точки 12-а и 12-

б, кои гласат: 
"12-а не издаде документ за штедните влогови 

(член 41 став 1); 
12-6 прима и повлекува депозити спротивно на 

начинот утврден од страна на Народната банка (член 
42 став 2);" 

По точката 14 се додава нова точка 14-а, која 
гласи: 

"14-а не ја објави годишната пресметка." 
Во ставот 2 зборовите: "од пет до десет плати" се 

заменуваат со зборовите: "од 30.000 до 40.000 денари". 
Ставот 3 се менува и гласи: 
"Работоводниот орган на банката или штедилни-

цата или другите работ«ици со посебни овластувања и 
одговорности кои се осудени за прекршок од став 1 
точки 5 до 15 и 15-а на овој член, една година по пра-
восилноста на пресудата, не смее да врши раководни 
должности во банка и штедилница." 

Член 47 
По членот 126 се додаваат три нови члена 126-а, 

126-6, и 126-в, кои гласат: 

"Член 126-а 
Со парична казна од 150.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок Фондот, ако: 
1) не го одржува пропишаното ниво на средствата 

(член 93-г став 1); 
2) врши распределба на нето добивката спротивно 

на одредбите од член 93-д ставови 4 и 5 на овој закон и 
4) врши работи спротивно на членот 93-ѓ. 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се 

казни и работоводниот орган на Фондот за прекршок 
од ставот 1 на овој член. 

Член 126-6 

Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се 
казни за прекршок правно лице ако: 

1) врши банкарски работи спротивно на одредбите 
од членот 39 став 1 на овој закон; 

2) постапи спротивно на одредбите од членовите 
70-а став 1 и 70-6 став 1 и 

3) прибира штедни влогови без дозвола од Народ-
ната банка (член 76-а став 1). 

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одговор-
ното лице на правното лице. 

Член 126-в 

Со парична казна Од 40.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок поединец ако: 

1) врши банкарски работи спротивно на одредбите 
од членот 39 став 1 на овој закон; 

2) постапи спротивно на одредбите од членот 70-6 
став 1 на овој закон и 

3) прибира штедни влогови без дозвола од Народ-
ната банка (член 76-а став 1)." 
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Член 48 
По членот 131-6 се додаваат два нови члена 131-в и 

131-г кои гласат: 
"Член 131-в 

Банките основани во Република Македонија до де-
нот на влегување во сила на овој закон ќе го усогласат 
своето работење со одредбите на членот 10 од овој 
закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 131-г 
Штедилниците основани во Република Македонија 

до денот на влегување во сила на овој закон ќе ја усо-
гласат висината на основачкиот капитал со одредбите 
од членот 29 на овој закон до 2005 година, во динамика 
што ја утврдува Народната банка." 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

1056. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
52/91) согласно член 1 од Законот за .помилување 
(„Службен весник на РМ" бр. 20/93) Претседателот на 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПО-
ВОД 2-РИ АВГУСТ 1998 ГОДИНА НАЦИОНАЛ-
НИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на каз-

ната затвор осудените лица: 
1. Горан Владимир Краевски 
2. Фарис Зејдин Хазири 
3. Наумче Крсте Ѓорѓиески 
4. Томе Ристо Жилески II 

Делумно се ослободуваат од извршување на казната 
затвор осудените лица: 

1. Божидар Ристо Златевски, во траење од 1 година 
2. Љубиша Спиро Стаменовиќ, во траење од 6 ме-

сеци 
3. Мемет Ариф Хусеиноски, во траење од 9 месеци 
4. Сашко Илија Милошев, во траење од 6 месеци 
5. Коце Јордан Спирковски, во траење од 9 месеци 
6 Миленко Живко Митев, во траење од 3 месеци 
7. Звонко Франц Кршинар, во траење од 3 месеци 
8. Драган Петар Крстиќ, во траење од 6 месеци 
9. Атиџе Ќемал Сулејман, во траење од 3 месеци 
10. Глигор Атанас Атанасов, во траење од 3 месеци 
11. Ристо Симеон Маџаров, во траење од 3 месеци 
12. Александар Михајле Петровски, во траење од 9 

месеци 
13. Ајдер Аким Мемет, во траење од 6 месеци 
14. Благоја Иван Белески, во траење од 6 месеци 
15. Горан Лазар Калчовски, во траење од 9 месеци 
16. Дејан Живко Пусоски, во траење од 9 месеци 
17. Ѓулеар Резак Мемети, во траење од 6 месеци 
18. Зоран Димитри Арсенов, во траење од 3 месеци 
19. Драган Димитар Смилески, во траење од 6 ме-

сеци 
20. Спиро Милан Спировски, во траење од 3 месеци 
21. Даниел Јосип Кариќ, во траење од 6 месеци 
22. Кољо Ристо Влахов, во траење од 6 месеци 
23. Филе Љубе Гацев, во траење од 6 месеци. 

ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 08-626 Претседател, 
29 јули 1998 година на Република Македонија_ 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
1057. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-
блика Македонија и член 46 став 2 од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија44 број 24/ 
98), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22 јули 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАМНОПРАВНО МЕДИУМ-
СКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕ-
НИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ВО 1998 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува времетраењето на избор-

ното претставување, како и условите и методите на 
рекламирање за користење на програмското време, од-
носно просторот во јавните гласила за претставување 
на кандидатите, политичките партии и групата изби-
рачи и на нивните програми (во натамошниот текст: 
организатори на изборната кампања). 

Овие правила не навлегуваат во уредувачката поли-
тика на јавните гласила во однос на методите и начинот 
на редакциското информирање и следење на изборните 
активности што се темели врз принципите на новинар-
ската етика и на професионалните критериуми. 

Член 2 
Јавните гласила чиј основач е Собранието на Репу-

блика Македонија во соработка со Државната изборна 
комисија имаат обврска да ги информираат граѓаните 
за начинот и техниката на гласањето. 

Член 3 
Јавното претпријатие Македонска радио>телевизија 

и локалните јавни радиодифузни претпријатија, на ор-
ганизаторите на изборната кампања ќе им овозможат 
рамноправно бесплатно претставување на нивните кан-
дидати и програми, во однапред определено време и 
според редослед на претставување утврден со ждрепка, 
според однапред определени критериуми и според про-
грамската политика и шема на куќата. Рамноправно 
бесплатно претставување се обезбедува и за независ-
ните кандидати и за групата избирачи. 

Македонската радио~телевизија е должна да обја-
вува информации за законската регулатива за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија за 
активностите на сите учесници во изборните постапки, 
за текот на гласањето и за резултатите од изјаснува-
њето на граѓаните, почитувајќи ги критериумите за 
професионалност и објективност. 

Член 4 
Секој кандидат или партија кои основано тврдат 

дека им е нанесена штета поради клевета или друг вид 
повреда преку емитувањето во програмите на јавното 
гласило, истиот медиум е должен да создаде можности 
кандидатот или партијата да даде одговор или да има 
право на корекција или повлекување од страна на еми-
тувачот или лицето кое ја дало изјавата за клевета. 
Јавните гласила се должни корекцијата да ја емитуваат 
во најкус можен рок. 
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Член 13 
Јавните гласила се должни да објават ценовник за 

платеното изборно претставување за подготовка, ре-
ализација и емитување на рекламните спотови, огласи и 
соопштенија. 

Член 14 
Одговорноста за содржината на пораките и за точ-

носта на податоците наведени во рекламата, спотот, 
огласот или соопштението ја сноси исклучително нара-
чувачот. 

Јавните гласила нема да објавуваат написи, изјави и 
пораки што не се во согласност со јавниот интерес и 
безбедноста на земјата. 

Член 15 
Реклами, спотови и огласи на партиите, односно 

кандидатите не можат да се емитуваат во текот на прет-
ставувањето на изборните програми на други партии, 
односно кандидати. 

Член 16 
Електронските медиуми кои ќе организираат де-

батни емисии со учество на претставници на организа-
торите на изборната кампања треба да обезбедат ед-
накви услови за одвивање на дебатата, при што да се 
води сметка за дигнитетот на учесниците во дебатата. 

Електронските медиуми ги избираат учесниците во 
дебатата според резултатите постигнати на претход-
ните избори и според извршените анкетни истражу-
вања. 

Изборните реклами, спотови и огласи на партиите 
не можат да се емитуваат во дебатни емисии. 

Член 17 
Јавните гласила треба да се придржуваат на основ-

ните технички нормативи за квалитетно презентирање 
на изборното претставување на организаторите на из-
борната кампања. 

Доколку изборното претставување е проследено со 
технички грешки и пропусти, претставувањето ќе биде 
повторно презентирано или испечатено. 

Член 18 
Јавните гласила треба во рок од 15 дена од денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука да ги објават прави-
лата за изборното претставување на организаторите на 
изборната кампања. 

Член 19 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-3020/1 Претседател 

22 јули 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

1058- ~~ 
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за Транс-

формација на претприј агај ата со општествен капитал 
(„Службен весник на СРМ број 38/93 и „Службен вес-
ник на Република Македонија" број 21/98), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 21 
јули 1998 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ШТО ГИ ОСТВАРУВА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КА-

ПИТАЛ ЗА 1998 ГОДИНА 
I 

Во Програмата за користење на средствата што ги 
остварува Агенцијата на Република Македонија за 

Одговорот, корекцијата или повлекувањето треба 
да има приближно иста должина и треба да се емиту-
ваат во приближно ист временски период како и изја-
вата за клевета. Член 5 

Јавните гласила се должни на политичките партии 
или кандидатите за пратеници да им обезбедат време за 
емитување на контактни програми врз фер и недискри-
минаторска основа. 

Член 6 
Должината на времето што се доделува на партиите 

или кандидатите мора да биде доволна за да ги соопш-
тат своите пораки, а гласачите да можат да се инфор-
мираат за проблемите, ставовите на партијата и за од-
носот и квалификациите на кандидатите. 

Член 7 
Јавните гласила при објавувањето на резултатите од 

анкетите или проекциите на изборите се должни на 
јавноста да и ги направат достапни информациите што 
ќе им помогнат на гледачите и слушателите во разбира-
њето на значењето на гласањето. 

Јавното гласило што објавува резултати од анкета 
на јавно мислење треба да ја идентификува организаци-
јата што ја водела анкетата^ организацијата или парти-
јата што ја платила анкетата, употребената методоло-
гија, големината на примерокот, границата на грешка и 
датумите на работа на теренот. 

Емитувачот е должен да истакне дека анкетата го 
изразува јавното мислење само во време кога е извр-
шена анкетата. Член 8 

Локалните радиодифузни друштва што ќе се вклу-
чат во информирањето за избор на пратеници во Со-
бранието на Република Македонија и во обезбедува-
њето бесплатно или платено претставување на органи-
заторите на изборната кампања, преземаат обврска из-
борниот процес да го следат До неговото завршување. 

Член 9 
Доколку во бесплатното претставување на органи-

заторите на изборната кампања се изнесуваат неточни 
податоци за кандидатите, јавното гласило во кое повре-
дата е сторена е должно да му овозможи на оштетениот 
кандидат исто време и простор за одговор. 

Одговорот мора да се ограничи само на деманти-
рање на неточните податоци. 

Член 10 
Платеното претставување на организаторите на из-

борната кампања и нивните програми се врши во јав-
ните гласила во времето и просторот предвидени за 
маркетинг и реклама освен во од нив закупените тер-
мини. 

Еден организатор на изборната кампања може да 
изврши закуп на платено изборно претставување во 
јавните гласила најмногу до 15% од вкупниот простор, 
односно блок за платено изборно претставување. 

Член 11 
Платеното изборно претставување во јавните гла-

сила треба да биде видливо означено на почетокот и на 
крајот визуелно, тонски, графички или со зборови 
„платена изборна програма" или „платен изборен про-
стор". 

Член 12 
Платеното изборно претставување не смее да се 

емитува во детски, училишни и образовни програми во 
електронските медиуми, односно детски училишни и 
образовни рубрики во весниците. 

Платеноп изборно претставување 
не смее да се 

емитува во вести и други информативни програми; како 
и за време на директни преноси на верски, спортски, 
културни, забавни и други настани. 
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трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал за 1998 година („Службен весник на Република 
Македонија" број 65/97), во точката П бројот 
„100.000.000,00" се заменува со бројот „596.000.000,00". 

И 

Во точката III алинеја 3 бројот „3.000.000,00" се 
заменува со бројот „499.000.000,00". 

III 

Во точката V став 1, по зборот „Средствата" се 
додаваат зборовите: „од точка Ш алинеи 1 и 2", точ-
ката на крајот од ставот се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „а средствата од алинеја 3 ќе се 
реализираат преку посебната републичка сметка". 

IV 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2994/1 
21 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Собрание на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

1059. 
Врз основа на член 29, став 2 од Законот за архив-

ската граѓа („Службен весник на СРМ" бр. 36/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 36/95) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.07.1998 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА АРХИВСКАТА 

ГРАЃА ВО ВОЕНА И ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат посебните мерки за 

заштита на документарниот материјал односно архив-
ската граѓа создадени во работата на државните ор-
гани, судовите, единиците на локалната самоуправа и 
градот Скопје, претпријатијата и други правни лица, 
политичките партии, општествените организации и 
здруженија на граѓаните (во натамошниот текст: има-
тели на документарен материјал и архивска граѓа) во 
воена и вонредна состојба. 

Член 2 
Имателите на документарен материјал и архивска 

граѓа во воена и вонредна состојба ги преземаат след-
ните мерки за посебна заштита на материјалот и гра-
ѓата: 

1. Евакуација, чување и заштита на архивската граѓа 
од I категорија; 

2. Дислокација, чување и заштита на документар-
ниот материјал и архивска граѓа кои се од оперативно 
значење за работата на имателот во воена и вонредна 
состојба и 

3. Физичко-техничка и безбедносна заштита на до-
кументарниот материјал и архивската граѓа кои во во-
ена и вонредна состојба остануваат во мирновремен-
ските објекти на имателот. 

Член 3 
Организацијата и начинот на спроведување на по-

себните мерки за заштита на архивската граѓа во воена 
состојба се утврдуваат со Планот за одбрана на имате-
лот на материјалот односно граѓата» а во вонредна со-
стојба со друг општ акт на имателот. 

Член 4 
Со посебните мерки за заштита на архивската граѓа 

во воена и вонредна состојба раководи функционерот 
кој раководи со државниот орган односно одговорното 
лице кое раководи со претпријатието или друго правно 
лице. 

Во услови на спреченост на функционерот односно 
одговорното лице, со посебните мерки за заштита на 
архивската граѓа може да раководи од него овластено 
лице. 

Член 5 
Имателот кој престанува со работа во воена и вон-

редна состојба му ги предава документарниот матери-
јал и архивската граѓа на имателот кој ги презел него-
вите права и обврски и кој продолжува со работа во 
услови на воена и вонредна состојба. 

Член 6 
За примена на мерките за посебна заштита на архив-

ската граѓа во воена и вонредна состојба имателите се 
должни во мирновременски услови редовно да вршат 
проверка на степенот на извршеното средување, одби-
рање, евидентирање и категоризирани на архивската 
граѓа, како и на физичко-техничката и безбедносната 
заштита на материјалот и граѓата. 

Член 7 
Имателот на архивска граѓа е должен да обезбеди 

простор, опрема и средства за спроведување на посеб-
ните мерки за заштита на архивската граѓа во воена и 
вонредна состојба. 

Член 8 
Начинот, техниката и постапките за посебна заш-

тита на документарниот материјал и архивската граѓа 
во воена и вонредна состојба, подетално се уредуваат со 
Упатство што го донесува директорот на Архивот на 
Македонија. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-1540/1 
20 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

, Бранко Црвенковски, с.р. 

1060. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
53/91) и член 46, став 3 од Законот на Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 20.07.1998 
година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-

ПУБЛИКА СИЕРА ЛЕОНЕ 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Република Сиера Леоне на амбасадорско 
ниво. 
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Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти да ја спроведе оваа одлука. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-2005/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1061. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 38/90 и „Службен весник на РМ" број 63/94), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана, 
на 20.07.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗА-
ЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Служба за општи и заед-

нички работи на Владата на Република Македонка (во 
натамошниот текст: Служба) и се утврдува нејзината 
организација и делокруг на работа. 

Член 2 
Службата се основа како заедничка служба за 

вршење на општите и заедничките услуги за потребите 
на Собранието на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија, Уставниот суд на Република Македонија 
Републички судски совет и органите на управата. 

Член 3 
Организацијата и делокругот на Службата се уре-

дува во согласност со надлежностите и потребите на 
органите од член 2 на оваа Одлука. ч 

Член 4 
Службата ги извршува следниве општи и заеднички 

работи: финансиско-материјални, востановување на 
внатрешна евиденција на недвижностите кои ги кори-
стат органите на управата, примање, заведување, ра-
споредување на поштата, дактилографски и стенограф-
ски работи, јазична редакција на текстовите и материја-
лите (лекторирање), тековно и инвестиционо одржу-
вање на објектите и деловните простории кои што ги 
користат органите на управата и резиденцијалните и 
репрезентативните објекти, набавка на мебел и опрема 
за наведените објекти, воспоставување и одржување на 
внатрешни и надворешни телефонски и телефакс ч 
врски, обезбедување на објектите и ПП заштита, хор-
тикултурно уредување на работните простории во об-
јектите на органите на управата, репрезентативните и 
другите објекти, одржување на парковите и зелени-
лото, набавка на саксиско цвеќе и цветни аранжмани, 
печатење и умножување на материјали, доставувањето 
на поштата, превоз со моторни возила и воздухоплови, 
угостителски услуги за потребите на органите на упра-
вата, работните заедници на органите, како и за потре-
бите на репрезентација на Републиката, одржувањето 
на хигиената во работните простории кои ги користат 
орг^ет^а^Ј^а^тад и;Јфуги'сш1чЉ 
работи и задачи од општ и заеднички' карактер. 

Работите од став 1 на овој член, Службата ги врши 
за потребите на Собранието на Република Македонија, 
Претседателот на Република Македонија, Владата на 
Република Македонка, Уставниот суд на Република 
Македонија, Републички судски совет и органите на 
управата со нивните подрачни организациони единици 
во општините, доколку со оваа одлука не е поинаку 
определено. 

Службата врши општи и заеднички работи и за по-
требите на другите републички органи, организации, 
правосудни органи и други, доколку е тоа определено 
со оваа одлука или со договор помеѓу службата и соод-
ветниот орган со определен надоместок. 

Член 5 
Во Службата, според видот, сродноста и меѓусеб-

ната поврзаност на работите, се обврзуваат организа-
циони единици. 

Единственото функционирање на Службата се 
остварува со меѓусебна соработка на организационите 
единици и усогласување на нивната работа. 

Единственото функционирање на Службата го обез-
бедува директорот на Службата. 

Член 6 
Во извршувањето на работата од својот делокруг, 

Службата соработува со службите на Собранието на 
Република Македонија, Кабинетот на претседателот на 
Република Македонија, Владата на Република Македо-
нија, органите на управата, како и со службите на дру-
гите органи и организации. 

Во работата на Службата може да се ангажираат 
научни и стручни установи и истакнати научни и 
стручни работници. 

Член 7 
Со Службата раководи директор. 
Директорот го именува и го разрешува Владата на 

Република Македонија. 
Член 8 

Средствата за работа на Службата се обезбедуваат 
од Буџетот на Република Македонија. 

Член 9 
За потребите на Собранието на Република Македо-

нија, ,Службата ги извршува работите и задачите на 
тековно и инвестиционо одржување на објектот кој го 
користи Собранието на Република Македонија, рабо-
тите на стенографирање, превоз со воздухоплови и мо-
торни возила, угостителски услуги и користење на об-
јектите за репрезентација. 

Од тековното и инвестиционото одржување за по-
требите на Собранието, Службата ги извршува след-
ните работи: столарски, електричарски, водоинстала-
терски, машинобраварски, парногреачки, ѕидаротесар-
ски, молерофарбарски и тапетарски услуги, одржување 
на ТТ централите и одржување на лифтовите, набавка 
и одржување на цветни ајранжмани и саксиско цвеќе, 
набавка и одржување на системите за дојава на пожар и 
ПП апаратите, одржување на автоматиката за регула-
ција на уредот за климатизација, набавка на мебел и 
опрема. 

Член 10 
За потребите на Кабинетот на претседателот на Ре-

публика Македонија, Службата ги извршува работите и 
задачите на тековно и инвестиционо одржување на об-
јектите во кој е сместен и кој го користи претседателот 
на Република Македонија, опишани во член 9 од оваа 
Одлука, услугите за стенографирање, превоз со возду-
хоплови и патнички моторни возила, угостителски 
услуга и користеле на објектите за репрезентација. 
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Член И 
По потреба и на барање на стручните служби на 

Собранието на Република Македонија и Кабинетот на 
претседателот на Република Македонија, Службата ор-
ганизира и извршува и други општи и заеднички работи 
во рамките на средствата обезбедени со Буџетот на 
Република Македонка. 

Условите и начинот на извршување на услугите од 
став 1 на овој член се утврдуваат договорно со надлеж-
ните служби на овие органи. 

Член 12 
За потребите на Министерството за одбрана, Служ-

бата извршува угостителски услуги, користење на об-
јектите за репрезентација, услуги за превоз со моторни 
возила и авиони. За начинот и условите за извршување 
на овие услуги, Министерството за одбрана и Службата 
потпишуваат договор. 

Во подрачните организациони единици на Мини-
стерството за одбрана, кои ќе ги определи и кои се 
сместени во еден објект со другите подрачни единици, 
Службата извршува услуги за обезбедување и ПП заш-
тита, одржување хигиена и други услуги определени во 
член 4 на оваа Одлука. 

Член 13 
За потребите на Министерството за надворешни ра-

боти, Службата ги извршува услугите за тековно и ин-
вестиционо одржување на објектот кој го користи Ми-
нистерството, занаетчиски услуги (водоинсталатерски, 
машинобраварски, парногрејачки, молерофарбарски, 
ѕидарски), одржување на лифтовите и апаратите за до-
јава на пожар и ПП заштита, одржување на автомати-
ката за регулација на уредот за климатизација, превоз 
со воздухопловите и патничките моторни возила, уго-
стителските услуги и користењето на објектите за ре-
презентација. 

По барање на Министерството за надворешни ра-
боти, Службата може да извршува и други општи и 
заеднички услуги од нејзиниот делокруг, со надоместок 
и врз основа на договор склучен помеѓу Службата и 
Министерството. 

Член 14 
За потребите на Министерството за финансии, 

Службата не извршува финансиско-материјални 
услуги, а за подрачните организациони единици на ова 
Министерство не ги извршува услугите од член 4 на 
оваа одлука. 

За подрачните единици на Министерството за фи-
нансии, сместени во еден објект со другите подрачни 
единици, Службата ги надоместува трошоците за кому-
налните услуга и ТТ трошоците кои се извршени преку 
заедничка телефонска централа. 

По барање на Министерството за финансии, Служ-
бата може да извршува и други услуги од нејзиниот 
делокруг, со надоместок, врз основа на договор склу-
чен помеѓу Службата и Министерството за финансии. 

Член 15 
Службата не ги извршува Финансиско-материјал-

ните услуги за потребите на Министерството за образо-
вание и физичка култура и Заводот за статистика. 

Член 16 
За потребите на Дирекцијата за стоковни резерви, 

Службата извршува угостителски услуги, обезбеду-
вање на просториите кои ги користат и нивна ПП заш-
тита, превоз со воздухоплови и одржување на хигиена. 

Член 17 
За потребите на Републичкиот завод за судски веш-

тачења, Службата не ги извршува работите на писарни-

цата (заведување, распоредување и доставување 
пошта) и работите на умножување и фотокопирање!^ 
на материјалите. 

Член 18 
За потребите на Уставниот суд на Република Маке-

донија и Републичкиот судски совет Службата ги извр-
шува услугите определени во член 4 од оваа одлука. 

Член 19 
За потребите на Републичката геодетска управа, 

Службата извршува дактилографски и стенографски 
работи, јазична редакција на текстови и материјали 
(лекторирање), воспоставување и одржување на вна-
трешни телефонски и телефакс врски, обезбедување и 
ПП заштита, набавка и одржување на цветни аранж-
мани и саксиско цвеќе; печатење и умножување на ма̂  
теријали, угостителски услуги, користење на објектите 
за репрезентација и одржување на хигиена. 

Во подрачните организациони единици За Републич-
ката геодетска управа кои таа ќе ги определи и кон се 
сместени во еден објект со другите подрачни единици, 
Службата извршува дактилографски услуги, одржу-
вање на хигиена, обезбедување и ПП заштита; и други 
услуги определени во член 4 од оваа одлука. 

Член 20 
Службата не врши услуги за потребите на Мини-

стерството за внатрешни работи, Архивот на Македо-
нија, Републичкиот хидрометеоролошки завод, Јавното 
правобранителство на Македонија и единиците на ло-
калната самоуправа. 

По барање на органите од став 1 на овој член, Служ-
бата може да извршува услуги од општ и заеднички 
карактер со надоместок и врз основа на договор склу-
чен помеѓу Службата и органот кој бара услуга. 

Член 21 
Службата извршува работи на тековно и инвестици-

оно одржување, набавка на мебел и опрема, набавка и 
одржување на цветни аранжмани и сакциско цвеќе, 
одржување на системите за дојава на пожар и ПП апа-
ратите, одржување хигиена, организирање на угости-
телски услуги во репрезентативните и резиденцијал-
ните објекти: Вила „Билјана" - Охрид, „Македонија44, 
„Водно" во Скопје, објект „Вила III" - Скопје, „Вила 
Ф" - Скопје, објектите „Охрид", „Охрид I" и „Охрид 
И" во Охрид, објект „Пелистер" - Битола и објектите 
на Попова Шапка, Стар Дојран и Клубот на републич-
ките органи и организации и други органи кои ќе се 
утврдат како репрезентативни и резиденцијални. 

Член 22 
Службата извршува услуги од својот делокруг на 

работа за потребите и на резиденцијалните објекти и 
објектите во кои живеат претседателот на Република 
Македонија, претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија и претседателот на Владата на Репу-
блика Македонија. 

Член 23 
За услугите што ги извршува Службата, за потре-

бите на корисниците определени со оваа одлука, Служ-
бата ги надоместува трошоците за електрична енер-
гија, комуналните услуги (вода, парно, ѓубретарина), 
надоместокот за употреба на градежното земјиште на 
кое се сместени и го користат органите на управата, 
надоместокот за закуп на деловен и друг простор за 
потребите на органите на управата, за телефонските 
разговори што се извршуваат преку телефонските цен-
трали, трошоци за набавка на канцеларискиот и друг 
потрошен материјал и средства за хигиена за потребите 
на објектите на органите на управата, репрезентатив-
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ките и резиденции алните објекти, трошоците за на-
бавка и вградување опрема и резервни делови за сред-
ствата и опремата со која располага Службата, набавка 
на потребните средства за протоколот, финансирање 
на подготовките на меѓународните собири во организа-
ција на Владата на Република Македонија, трошоците 
за набавка и користење на мобилна телефонија и други 
апарати, лекарствата и ситниот инвентар за потребите 
на амбулантата и други трошоци. 

Член 24 
Средствата за исплата на надоместоците од член 23 

на оваа одлука на Службата се обезбедуваат со Буџетот 
на Република Македонија. 

Член 25 
Приходите кои се остваруваат од вршењето на уго-

стителски услуги согласно со закон ќе се користат како 
обртни средства за набавка на прехранбени и останати 
производи и за опремување на угостителските објекти. 

П. РАКОВОДЕЊЕ СО СЛУЖБАТА 

Член 26 
Директорот раководи со Службата, ја организира и 

усогласува работата на Службата и се грижи за един-
ствено функционирање и унапредување на организаци-
јата на Службата. 

Член 27 
Директорот на Службата е наредбодател за кори-

стењето на средствата за работа на Службата. 
Член 28 

Заменикот на директорот му помага во вршењето на 
работата и го заменува во случај на негова отсутност 
или спреченост. 

Заменикот на директорот врши и други работи што 
ќе му ги довери директорот. 

Член 29 
Раководни работници во Службата се помошници на 

директорот и советници на директорот. 
Раководните работници раководат со организаци-

оните единици во Службата и вршат работи што ќе им 
ги довери директорот. 

Заменикот на директорот и раководните работници 
ги назначува и разрешува Владата на Република Маке-
донија, по предлог на директорот на Службата. 

Член 30 
За разгледување прашања кои се однесуваат на ор-

ганизирањето, усогласувањето и единственото функци-
онирање на Службата и унапредување на нејзината ра-
бота, се образува колегиум на Службата. 

Колегиумот го сочинуваат: директорот на служ-
бата, заменикот на директорот, раководните работ-
ници и другите раководители на организационите еди-
ници во Службата. 

Колегиумот го свикува и со неговата работа рако-
води директорот на Службата. 

Ш. НАЧЕЛА ЗА ВНАТРЕШНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА 

Член 31 
Внатрешната организација на Службата се утврдува 

на начин кој обезбедува ефикасно и рационално 
вршење на работите од делокругот на Службата и одго-
ворност на работниците за стручно и навремено 
вршење на работите што им се доверени. 

, Член 32 
Внатрешната организација на Службата се уредува 

со посебен акт за организација и работа и систематиза-

ција на работите и задачите врз основа на делокругот 
на Службата, што ги донесува директорот на Службата 
во согласност со Владата на Република Македонија. 

Актите од став 1 на овој член, Службата ќе ги до-
несе најдоцна во рок од еден месец од денот на влегува-
њето во сила на оваа Одлука. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Услугите определени во член 12 став 2, член 18 и 19 

од оваа Одлука, Службата ќе ги извршува од 1 јануари 
1999 година, со обезбедувањето средства во Буџетот на 
Службата. Дотогаш овие услуги ќе ги извршува со на-
доместок утврден во Ценовникот. 

Член 34 
Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука 

престанува да важи Одлуката за основање на Служба за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ", бр. 42/91, 35/94 
и 63/94). 

Член 35 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 23-1415/2 
20 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Вранко Црвенковски, с.р. 

1062. 
Врз основа на член 24, став 1 од Законот за трговец'а 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 46, став 3 од Законот на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 20.07.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

БРАШНОТО И ЛЕБОТ 

1. Како највисока производна цена на брашното тип 
„500" се определува 19,29 ден./кгр. 

Цената на брашното од став 1 на оваа точка важи 
како највисока продажна цена на производителите 
франко натоварени во вагон или камион на најблиската 
натоварна станица на производителот. 

На цената од став 1 на оваа точка можат да се пре-
сметуваат и трошоците на амбалажата. 

2. Како највисока цена на брашното во прометот се 
определува и тоа: 

- брашно тип „500" 1/1 кгр. на големо 20,50 ден./кгр. 
- брашно тип „500" -1/1 кгр. на мало 23,00 ден./кгр. 
3. Како највисока малопродажна цена на лебот тип 

„500" од 600 грама се определува 23,00 денари по парче. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-2020/1 
20 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1063. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(,,Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 46, став 3 од Законот на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 20.07.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАШЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-

ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

а) МОТОРЕН бензини 
- М Б - 8 6 
- М Б - 9 8 
- Б М Б - 9 5 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 
г) Мазут 

дев/лнт. 
до 11,840 
до 12,599 
до 12,873 

деи/лит 
до 10,272 
до 10,063 

ден/лвгг 
до 10,364 
до 6,500 ден/кг 

а) Моторни бензини 
- М Б - 8 6 
- М Б - 9 8 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит 
до 1,645 
До 1,748 
до 1,785 

ден/лит 
до 1,434 
до 1,405 

ден/лит 
до 1,446 
до 0,325 ден/кг 

Бр.23-2019/1 
20 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

2. Претпријатијата и другите правни лаца, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат промет 
на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати така што највисоките малопродажна 
дени да изнесуваат и тоа: 

а)Моторни бензини ден/лит 
- М Б - 8 6 до 36,50 
- М Б - 9 8 до 38,50 
- Б М Б - 9 5 до 36,50 

б) Гасно масло - дизел гориво ден/лит 
- Д - 1 до 24,00 
- Д - 2 до 23,50 

в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ) до 15,00 

г) Масло за горење (мазут) до 6,90 ден/кг 

Цените од став 1 на оваа точка потточките „а", „б" и 
„в" важат франко пумпна станица, а цената на потточ-
ката „г" важи фражо производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука содржани се акцизите кои ги плаќаат 
обврзниците согласно Законот. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточка „г" на 
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,347 деи/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

1064. 
Врз основа на член 24, став 1 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 46, став 3 од Законот на Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ", бр. 38/90 и 
„Службен весшк на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 20.07.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

1. Цените на услугите за задолжително осигурување 
на моторните возила, формирани и применети на денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, се определуваат 
како највисоки цени. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-2021/1 
20 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

5. Од износот на платените акзици од точка 3 на 
оваа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата 
во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
игаалндско осигурување. 

1065. -
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(,,Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/94 и 15/97) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македошја, на седницата одржана на 20.07.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА И РЕПРОМАТЕ-
РИЈАЛИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКАТА ПРУГА КУМАНОВО - ГРАНИЦА СО 

РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

1. Со оваа одлука се определува износот на царински 
контингент и се определуваат стоките, кои не се произ-
ведуваат во Република Македонија а кои може да се 
увезат од страна на Македонски железници - Скопје, 
без плаќање царина, а истите се наменети за изградба 
на железничката пруга Куманово - граница со Репу-
блика Бугарија. 

2. Без плаќање царина може да се увезе опремата и 
репроматеријалите, спрема видот и количината иска-
жана во приложената спецификација заверена од Ми-
нистерството за стопанство и министерството за соо-
браќај и врски. 

3. Република Македонија учествува во изфадбата на 
железничката пруга Куманово - граница со Р. Буга-
рија, со средства на неплатената царина при увоз на 
опремата од точка 2 на оваа одлука. 

4. Царинската управа го пресметува и евидентира 
износот на царините од точка 2 на оваа одлука, и истиот 
не го наплатува. 

5. Пресметаниот, евидентираниот и ненаплатениот 
износ на царините од точка 4 на оваа одлука Македон' 
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ски железници - Скопје, го искажува како учество на 
Републиката во изградбата на железничката пруга. 

6. За износот на пресметаниот и евидентираниот 
износ на царините Царинската управа ги известува Ма-
кедонски железници - Скопје и Владата на Република 
Македонија. 

7. Составен дел на оваа одлука е приложената спе-
цификација согласно наведеното наименување и коли-
чина за опремата и репроматеријалите што ќе се уве-
зат. 

8. Оваа одлука ќе се применува за одобрениот увоз 
на опрема и репроматеријали од точка 7 на оваа одлука, 

кои ќе бидат внесени во царинското подрачје на Репу-
блика Македонија, а неоцаринети заклучно со 31.12. 
1998 година. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуавањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 23-2025/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 
НА ОПРЕМА И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ, НАМЕНЕТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУГАТА КУМАНОВО - ГРА-

НИЦА СО Р. БУГАРИЈА, КОИ СЕ УВЕЗУВААТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ВО 1998 ГОДИНА 

Поз. Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Комерцијално-
технички опис 

Количина 

1. 73 02 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

7312 

73 06 

4016 

7302 10 
7302 103000 
7302 400000 

7312 10 
7312 109900 

7306 900000 

4016 99 
4016 999000 

7316 7316 000000 

8413 

8413 60 

8413 609000 

Делога за изградба на железнички и 
трамвајски колосеци, од железо или челик 
-Шини 

Нови 
- Вреќички и подложни плочки 
Впредена жица, јажиња, кабли, плетени 
ленти и слично, од железо или челик 

Железничка шина 
Ѕ - 4 9 

Колосечен прибор 
Челично јаже за 
кабли за предна-
прегање на мостов-
ски носачи 

- Впредена жица, јажиња и кабли 
Друго 

Други цевки и шупливи профили (на пример Ребреста заштитна 
со отворени споеви, заварени, заковани или 
затворени на сличен начин) од железо или 
челик 
-Друго 
Други производи од гума, освен тврда хума 

цевка за кабли за 
преднапрегање на 
мостовски носачи 

- -Друго 
--—Друго 
Котви, кукачки и нивни делови од железо 
или челик 

Мостовски еласто-
мерни лежишта со 
или без помошна 
чел. конструкција 

12.000 тони 
30.000 компл. 

Анкери и котви за 
преднапрегање на 
мостовски носачи 

Пумпи за течност, опремени или неопремени Високопритисни хи-
со мерни уреди, елеватори на течност 

- Други пумпи за потиснување, со 
ротационо движење 
- - - - Д р у г о 

740 тони 

75.000 м' 

1976 броја 

2820 броја 

драулични пумпи и 
преси за преднапре-
гање на кабли за 
мостовски носачи 

16 комплети 

1066. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95, и 15/97) и 
член 4 од Законот за посебните давачки при увоз на 
земјоделски и прехранбени производи („Службен вес-
ник на РМ" бр. 2/94) и член 46, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 20.07.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 

ЗА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА 
1. Со оваа одлука се определува царински контин-

гент за увоз на пченица без плаќање на царина и по-
себна давачка (прелевман) и тоа: 

- 1001 90 00 50 ... меркантилна пченица, со вкупна 
колична од 100.000 тони. 

Овие количини на пченица се увезуваат во рамките 
на утврдените билансни потреби. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-2064/1 
20 јули 1998 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 
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1067. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/ 
90) и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
20.07.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА РЕКОН-
СТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА НОВ 110 КВ ВОД 

ОД ОСЛОМЕЈ-ДО ГОСТИВАР 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за рекон-

струкција на постоен и изградба на нов НО кВ вод од 
Осломеј - до Гостивар. Реконструкцијата на 110 кВ ќе 
биде од столб 90 кај с. Зајас до столб 51 кај с. Србиново, 
а изградбата на нов 110 кВ вод од столб 51 до ТС 
„Гостивар", а инвеститор е ЈП „Електростопанство на 
Македонија" - Скопје и се определува земјиштето кое 
му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:25000, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23-1971/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1068. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот на Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/ 
90) и Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
20.СЃ7.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ „АНТЕНСКИ СТОЛБ ЗА МО-
БИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА", ШТО ЌЕ СЕ ГРАДИ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ВИНЦЕ ОД ОПШТИНАТА ВЕЛЕС 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектот „Антевски столб за мобилна телефонија", 
што ќе се гради на локалитетот Винце во општината 
Велес, КО „Велес", м.в. „Винце", на КП бр. 12881, со 
површина 616665 м2, од која се пренаменуваат 100 м2 за 
изградба на објектот, катастарска култура пасиште 3 
класа, земјиште сопственост на Р. Македонија, а инве-
ститор е АД „Македонски Телекомуникации" - Скопје 
(МОБИМАК-Центар за мобилна телефонија) и се 
определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за 
неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1945/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1069. 
Врз основа на член 45, став 2 од Законот за водење 

на регистри во Република Македонија („Службен вес-
ник на РМ" бр. 28/98) и член 46, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90) и „Службен весник на РМ" бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 20.07.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА 

ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР 

1. Се определува Заводот за платен промет, до кон-
ституирањето на Централниот регистар, да ги врши 
работите од надлежност на Централниот регистар. 

2. Се овластува Заводот за платен промет да ги 
преземе сите мерки и активности за имплементирање 
на проектот за воведување на регистри, согласно со 
Законот за водење на регистри во Република Македо-
нија, за изработка на софтверски и хардверски реше-
нија и обука на кадар за почеток со работа на Централ-
ниот регистар. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23 1974/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1070. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот на правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственот што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 20.07.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
Член 1 

Правото на користење на недвижен имот - објект -
станбена зграда - приземје, која се наоѓа на ул. 11 
Октомври - Демир Капија, со површина од 174 м2, ло-
циран на КП 555 - КО - Демир Капија, сопственост на 
Република Македонија, се дава на користење на Опш-
тината Демир Капија. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот опи-

шано во член 1 од Одлуката се пренесува без надоме-
сток до донесувањето на Делбениот биланс. 

Член 3 
Службата за општи и заеднички работи во Владата 

на Република Македонија, со Општина - Демир Капија 
да склучи договор за условите и начинот на користење 
на објектот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-1992/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
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1071. 
Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 

земјишта и згради („Службен весник на РМ" бр. 36/75, 
41/75,10/79, 51/88 и 4/93) и член 46, став 3 од Законот на 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 20.07.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 
Член 1 

Се врши замена на правото на сопственост на земјо-
делско земјиште кое се наоѓа во КО Волковија - Те-
тово што претставува КП бр. 114/2, нива 5 класа во 
површина од 1900 м2, КП бр. 114/2, нива 6 класа во 
површина од 348 м2 и КП бр. 1162/2 ливада 4 класа во 
површина од 841 м2 или вкупно 3.089 м2 сопственост на 
Михај ловени Бранко од Тетово, со земјоделско зем-
јиште кое се наоѓа во КО Волковија, што претставува 
КП бр. 1596, пасиште 6 класа, во површина од 3.312 м2, 
сопственост на Република Македонија. 

Член 2 
Договорот за замена на недвижностите од член 1 на 

оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр 23-1973/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1072. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 
24, од Законот за правата, обврските и одговорностите 
на републичките органи во поглед на средствата во 
општествена сопственост што тие ги користат („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 20.07.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижен имот-работни 

простории со површина од 514,65 м2, кои се наоѓаат на 
ул. „Бомија" К-2, влез 1 и 2 - Скопје, сопственост на 
Република Македонија, се пренесува на Македонската 
информативна агенција-МИА. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот опи-

шано со член 1 од Одлуката се пренесува без надомест. 

Член 3 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти во Владата на Република Македонија, со корисни-
кот МИА да склучи договор за условите и начинот на 
користење на просториите 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-1908/2 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1073. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донка, на седницата одржана на 20.07.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 

Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 2 - 3 4 

8434 Машини за молзење и ма-
шини за млекарство: 

8434 10 00 00 - Машини за молзење 49 парчиња 
8510 Апарати за бричење, апа-

рати за подшпување и стри-
жење, со вграден електро-
мотор: 

8510 20 00 00 - Апарати за стрижење 37 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 23-1970/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1074. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20.07.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 
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Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

Тари- Тарифна Н а и м е н у в а њ е Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

8471 

8471 50 

Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читани, ма-
шини за преснимување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 
- Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. 
подброеви 847141 и 847149, 
кои содржат или не содр-
жат во исто куќните една 
или две од следниве еди-
ници; мемориски единици, 
влезни единици, излезни 
единици 

847150 9000 - Друго 
а) COMPAQ Deskpro БР 
DT 6266h - CPU INTEL; 
Pentium II 266 Mhz - Cele-
ron 2 парчиња 
б) COMPAQ Deskpro 1000 
DTP 520 HM 1.6; Pentium 
200 MMH Mhz, 256 KB 
cache, 16 MB EDO RAM бб парчиња 

8471 - Влезни или излезни еди-
ници, што содржат или не 
содржат мемориска влезни 
единици, излезни единици: 

847160 50 00 — Тастатури 68 парчиња 
847170 • Мемориски единици 
8471 70 51 00 — Оптички, вклучувајќи 

и магнетно оптички 
а) ultimedia kit; 24-speed 
IDE CDROM 68 парчиња 

8473 Делови и прибор (освен 
прекривач^ куфери за ма-
шини и сл.) погодни за упо-
треба исклучително или 
главно со машините од тар. 
број 8469 до 8472: 

8473 30 - Делови и прибор на ма-
шини од тар. број 8471: 

8473 30 10 00 - Електронски 
а) 16-bit sound card with 
YAMAHA chip 68 парчиња 

8504 Електрични трансформа-
тори, статички конвертори 
(на пример, исправувани) и 
индуктивни калеми: 

8504 40 - Статички конвертори 
(претворувачи) 

8504 40 30 00 — Модули за напојување од 
вид кои се употребуваат кај 
машините за автоматска 
обработка на податоци 
а) Best UPS model 510 - 900, 
VA/630W 68 парчиња 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, вклу-
чувајќи жични телефонски 
апарати со безжична слу-
шалка и телекомуникаци-
ски апарати за жични си-
стеми со носечка струја или 
дигитални линиски си-
стеми; видеофони: 
- Телефонски апарати (те-
лефони); видеофони: 

8517 50 - Други апарати, за жични 
системи со носечка струја 
или за дигитални линиски 
системи 

8517 50 90 00 -Други 
а) 3 COM/US Robotcs fah/ 
modem; internal, 33600 bps 68 парчиња 

8518 Микрофони и нивни ста-
теви; звучници, вклучу-
вајќи и звучници со звучни 
кутии; наглавни слушалки, 
слушалки за едно уво и 
комбинации со микрофон; 
аудиофрекфентни елек-
трични засилувачи; елек-

8504 Електрични трансформа-
тор!, статични вонвертори 
(на пример, шжравувачи) и 
индуктивн калеми 

8504 40 - статичка конвертори 
(претворувачи): 

850440 30 00 -~Модули за напојување од 
вид кои се употребуваат кај 
машините за автоматска 
обработка на податоци 
а) УПС Системи Tkn SOLA 3 система 
600/600 -1 комплет 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 23-1965Л Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а ^Публика Македонија, 

Скопје Брешко Црвенковски, с.р. 

1075. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20.07.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 
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трични комплети за засилу-
вање на звукот: 

8518 22 ~ Звучни кутии со повеќе 
звучници: 

8518 22 90 00 - Друго 
а) Pair of 50 W speakers 

68 парчиња 
8524 Плочи, ленти и други сни-

мени подлоги со звучни или 
други слични феномени, 
вклучувајќи матрици и гал-
вански отпечатоци за про-
изводство на плочи, освен 
производите од Глава 37: 

8524 91 ~ За репродукција на по-
јави освен на звук или 
слика: 

8524 91 10 00 ~ Со снимени податоци или 
програми, од вид кои се 
употребуваат со машини за 
автоматска обработка на 
податоци 
а) MS Office 97 Standard 
Edition 74 лиц. со 1 CD 

8528 Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика; видео-монитори 
и видео-проектори 
- Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика: 

8528 21 00 00 -- Во боја 
а) Compaq V75 Color Moni-
tor ТСО, 17 2 парчиња 

а) Compaq V45 Color Moni-
tor MRP II, 14. бб парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 23-1968/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1076. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата, одржана на 20.07.1998 година, до-
несе 

Р Б Ш Б Н И Б 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака 

Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 

Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака 

Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 

8525 Предаватели за работеле-
фонија, радиотелеграфнја, 
радиодифузија или телеви-
зија, вклучувајќи со вла-
ден приемник или апарат за 
снимање или репродукција 
на звук; телевизиски ка-
мери; видео камери со мож-
ност за задржување на 

8471 Машина за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување на 
податоци на носители на 
податоци во кодитана 
форма и машина за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 

847190 ПО 00-Друго 
а) IBM CAU 
8230-0130+LAM+DUAL 
RIRo mod +др 1 парче 
б) 19 RJ45 Patch Panel 48h + 
др 1 парче 
в) Tripp Lite UPS 450 VA 1 парче 
г) 19" Rack Fotona 17U 1 парче 
д) Оптички раздел + др 1 парче 
ѓ) Krone 2h RJ45 sh. Wall-
mount 40 парчиња 
ж) RJ 45 Plug sh. + pi. sover 100 парчиња 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23.1962/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1077. 

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата, одржана на 20.07.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

слика и други видео камера 
рекордери: 

8528 20 - Предаватели со вграден 
приемник: 

8528 20 91 00 — Зацелуларни системи 
(мобилни релефони) 
8а) Мобилен телефон Но-
ќна 6110 11 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 1961/1 Претседател на Владата 
20 1 УЛИ 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1078. ~ 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20.07.1998 годаша, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ДАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Агенци-
јата на Република Македонија за трансформација на 
општествен капитал, а опремата ќе биде наменета за 
потребите на Македонската информативна агенција 
(МИА) и тоа: 

Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

7236 Други производи од железо 
или челик: 

7326 90 - Друго: 
7326 90 98 00 - Друго 1 парче 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8471 30 00 00 - портабл дигитални ма-
шини за автоматска обра-
ботка на податоци, со маса 
до 10 кг, што се состојат од 
најмалку една централна 
единица, тастатура или дис-
плеј 1 парче 

847150 - Дигитални централни еди-
ници освен оние од тариф-
ните подброеви 8471 41 и 
847149, кои содржат или не 

содржат во исто куќните 
една или две од следниве 
единици: мемориски еди-
ници, влезни единици, 
излезни единици: 

8471509000 -Друго 18парчиња 
847160 - Влезни или излезни еди-

ници, што содржат или не 
содржат мемориски еди-
ници во мето куќиште: 

84716040 00 — Печатари 3 парчиња 
847160 50 00 — Тастатури 18 парчиња 
847170 - Мемориска единици 
847170 5100 —- Оптички, вклучувајќи 

и магнетно~онтички 4 парчиња 
847170 53 00 —— Хард диск драјв (hard 

disk drives) 5 парчиња 
847180 - други единици од маши-

ните за автоматска обра-
ботка на податоци: 

84718010 00 - Периферни единици 7 парчиња 
8473 , Делови и прибор (освен 

прекривач», куфери за ма-
шини и сл.) погодни за упо-
треба исклучително или 
главно со машините од таро 
број 8469 до 8472: 

8473 30 - Делови и прибор на ма-
шини од тар. број 8471: 

8473 3010 00 - Електронски 16 парчиња 
8504 Електрични трансформа-

тори, статички конвертори 
(на пример, исправувач^ и 
ИНДУКТИВНА калеми: 

8504 40 - Статични конвертори 
(претворувачи): 

8504 40 30 00 — Модулк за напојување од 
вид кои се употребуваат кај 
машините за автоматска 
обработка на податоци 4 парчиња 

8507 Електрични апарати, вклу-
чувајќи и сепаратори за 
нив, правоаголни или не, 
(вклучувајќи и квадратни): 

8507 30 - Никел - кадиум акумула-
тори: 

8507 30 91 00 — Херметички запечатени 2 парчиња 
8517 Електрични апарати за 

жичка телефонија или те-
леграфија, вклучувајќи 
жични телефонски апарати 
со безжична слушалка и те-
лекомуникациски апарати 
за жични системи со но-
сечка струја или дигитални 
линиски системи; виде-
офони: 

8517 19 - Други: 
851719 90 00 — Други 25 парчиња 
8517 30 00 00 - Комугациони апарати за 

телефонија или телегра-
фија 1 парче 

8517 50 - други апарати, за жичани 
системи со носечка струја 
или за дигитални линиски 
систем!: 

8517 50 90 00 - Друга 5 парчиња 
8524 Плочи, ленти и други 

симани подлоги со звучни 
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или друга елита фено-
мени, вклучувајќи матрици 
н галвански отпечатоци за 
производство на плочи, 
освен производите од Глава 
37: 

852491 - За репродукција на по-
јави освен звук ши слика: 

8524911000 — со снимени податок или 
програми, од вид кон се 
употребуваат, со машини за 
автоматска обработка на 
податоци 14 парчиња 

8528 Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
иди репродукција на звук 
или слика; вцдео-монитори 
н видео-проекторн: 

8528210000-Вобоја 180парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 23-1937/1 
20 јули 1998 година 

Скопје 
1079. 

Врз основа на член 37, а во врска со член 15, точка 1 
од Законот за платен промет („Службен весник на РМ" 
бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96 и 7/98), министерот за фи-
нансии донесе 

П Л А Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЕДИН-
СТВЕНИОТ ПЛАН НА СМЕТКИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН 

ПРОМЕТ 
1. Во Единствениот план на сметки за вршење на 

плапшот промет во Заводот за платен промет („Служ-
бен весник на РМ" бр. 21/94 и 7/95), во точката 3, класа 
5, во групата: „53 - Привремени и други сметки по 
работите на платниот промет", се додава нова сметка: 
„530" која гласи: 

„530 - Порамнување помеѓу брокерско - посред-
нички друштва". 

Во класа 6, групата 62 се менува и гласи: 
„62 - Жиро сметки на банките, штедилниците и 

сметки на нивните делови и жиро сметки на берзи, 
брокерско-посреднички и клириншко-депотни друш-
тва". 

По сметката: „626 - Сметки на делови на штедилни-
ци", се додава нова сметка: „627", која гласи: 

„627 - Жиро сметки на берзи, брокерско-посред-
гачки и клиришпко-депотни друштва". 

Во класа 7, во групата: „78 - Средства за посебни 
намени на Републиката и единиците на локалната само-
управа", по сметката: „780 - Средства од местен само-
придонес", се додаваат две нови сметки „781" и „788" 
кои гласат: 

„781 - Средства од донации, спонзорства и слично, 
788 - Сметка за сопствени приходи на корисниците 

на буџетот". 
Во класа 9, во групата: „99 - Сметки на вонбиланс-

ната евиденција", се додава нова сметка: „991" која 
гласи: 

„991 - Остави-депозити на хартии од вредност". 

По сметката: „992 - Остави - депозити", се додава 
нова сметка: „996", која гласи: 

„996 - Осгавувачи на остави - депозити на хартии од 
вредност". 

2. Во точката 23, по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„На сметката 530 - Порамнување помеѓу брокерско-
посреднички друштва, се води евиденција за приливот и 
одливот на средствата на сите брокерско-посреднички 
друштва, кои учествуваат во порамнувањето. Салдото 
на оваа сметка секогаш е нула". 

Ставовите 2,3,4,5,6,7 и 8 стануваат ставови 
3,4,5,6,7,8 и 9. 

3. Во точката 32, став 1, во вториот и петтиот ред, 
по зборот: „делови", се додаваат зборовите: „и жиро 
сметки на берзи, брокерско-посредничкн и клириншко-
депотни друштва". 

По ставот 8, се додава нов став 9, кој гласи: 
„На сметката 627 - Жиро сметки на берзи, брокер-

ско~посреднички и клириншко-депотни друштва, се 
води евиденција за состојбата и прометот на средствата 
на берзите, брокерско-посредничките и клириншко-де-
потаите друштва". 

4. Во точка 36, во став 1, во третиот и осмиот ред, и 
во став 4, во првиот и четвртиот ред, по зборот: „орга-
низациите", се додаваат зборовите: „и фондовите". 

5. Во точката 47, по ставот 2, се додаваат два нови 
става 3 и 4, кои гласат: 

„На сметката 781 - Средства од донации, спонзор-
ства и слично, се води евиденција за состојбата и проме-
тот на средствата од донации, спонзорства и слично, 
што ги уплатуваат донаторите согласно прописи и про-
грами. 

На сметката 788 - Сметки за сопствени приходи на 
корисниците на буџет, се води евиденција за состојбата 
и прометот на средствата остварени како сопствени 
приходи на овие корисници". 

Ставот 3 станува став 5. 
6. Во точка 53, по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„На сметката 991 - Остави-депозити на хартии од 

вредност, се водат примените хартии од вредност (ак-
ции, удели, обврзници и слично) по издавачи кои се 
предмет на купопродажба". 

По ставот 2, кој станува став 3 се додава нов став 4 
, кој гласи: 

„На сметката 996 - Оставувачи на остави - депозити 
на хартии од вредност, се водат вредностите на приме-
ните хартии од вредност (акции, удели, обврзници и 
слично) по издавачи кои ги предале на чување во кли-
риншко - депотни друштва". 

Ставот 3 станува став 5. 
8. Овој план влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Број 08-5804/1 
13 јули 1998 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

д•р Таки Фита, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје поведена е 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Злате Станоевски од Скопје, ул. „Пандил Шишков" бр. 
31/1, против тужената Благица Станоевска од Скопје, 
сега со непозната адреса на живеење. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје бр. 3020-321 
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од 18.05.1998 година, за привремен старател на туже-
ната е поставен Мирче Ристовски, адвокат од Скопје, 
ул. „Питу Гули" бр. 55, кој ќе ја застапува тужената 
пред судот и ќе ги штити нејзините интереси с$ додека 
таа или нејзин полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, IV П.бр. 464/ 
98. (13318) 

ОСНОВЕН СУД ДЕБАР 

Пред Основниот суд во Дебар е заведен граѓански 
спор за развод на брак по тужбата на тужител ката 
Муслиоска Афиза од с. Џепчиште, против тужениот 
Муслиовски Омер од с. Г. Папрадник - Ц. Жупа сега со 
непозната адреса на живеење во Р. Италија. Вредност 
на спорот - 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот да достави 
точна адреса или определи полномошник кој ќе го за-
стапува во постапката во овој предмет во рок од 30 дена 
сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок на тужениот ќе му се постави привремен застапник 
преку ЦСР Дебар. 

Од Основниот суд Дебар, П.бр. 137/98. 

ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 

Основниот суд во Крива Паланка води постапка за 
расправање на оставнината на пок. Борис Стоименов 
Станојковски, порано од с. Гиновце општина Ранковце, 
роден на 6.12.1909 година во с. Милутинце, а умрел на 
23.П1.1993 година во Крива Паланка. 

Се повикуваат учесниците Драган и Верка Станој-
ковски, внуци на оставителот, кои се наоѓаат во Канада 
а немаат свој полномошник, во рок од 1-една година од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Македонија" да се јават во судот. До-
колку не се јават и не дадат наследнички изјави, по 
истекот на рокот од една година, судот ќе ја расправи 
оставината врз основа на изјавата на старателот и пода-
тоците со кои располага. 

Од Основниот суд Крива Паланка, О. бр. 73/%. 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за ис-
плата на долг односно штета по тужбата на АД за 
осигурување „Македонија" - Скопје против Муамет 
Алити од с. Боговиње. 

Се повикуваат тужениот Муамет Алити, сега со не-
позната адреса во странство, да се јави во Основниот 
суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, 
судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе 
му биде одреден привремен застапник кој ќе го заста-
пува до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 252/98. 

Пред овој суд се води постапка за исполнување на 
договор по тужбата на тужителот Ибраими Ислам од с. 
Гајре против тужените Хилми Ариф, Хилми Ќани, 
Камбери Фатиме, Зеќири Филикназе, Хилми Кадир, 
Хилми Медиме, Зеќири Шасине, сите со непозната 
адреса во странство. 

Вредност на спорот 20.000,00 денари. 
Се повикуваат сите тужени да се јават во судот во 

рок од 30 дена или во истиот рок да постават свои 
полномошници. Во спротивно, судот преку Центарот 
за социјални работи во Тетово судот ќе им постави 
привремен застапник кој ќе се грижи за нивните инте-
реси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 747/98. 

Пред овој суд води процес по тужбата на Селими 
Елез од с. Долно Палчиште, против Стефановски Дуке 
и Миодраг од с. Долно Палчиште, а сега со непозната 
адреса во СР Југославија. Се повикуваат тужените Дуке 
и Миодраг во рок од еден месец од објавувањето на 
огласот да се јават во судот или постават свој застап-
ник. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен 
старател кој ќе го води процесот во нивно име. 

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 550/98. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег.бр. 2368/98, на регистарска влошка бр. 1-7665-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Трговското претпријатие ТРИ ТРГОВЦА Ц.О. увоз 
извоз Скопје с. Арачиново ул. Маршал Тито -110 бр. 50 

Се брише Исени Неџмедин, директор, а се запишува 
Џемаљ Исени, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2368/ 
98 (11347) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 121/98, на регистарска влошка бр. 8-02002023-
000-03, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
опис на фирмата Друштво за производство промет и 
услуги ФИМАКО Филип ДООЕЛ увоз-извоз ул. Дими-
т р а Чуновски бр. 10/12 Скопје. 

Досегашниот опис на фирмата се менува и во иднина 
ќе гласи: Друштво за производство промет и услуги 
ФИМАКО Филип ДООЕЛ увоз-извоз ул. Димитрие 
Чуновски бр. 10/12 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 121/98 
(11348) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 842/98, на регистарска влошка бр. 1-63761-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, седиште, основач на Трговското претпријатие 
„МО БИ АН" ДОО експорт-импорт ул. Разлошка бр. 
46 Скопје. 

Досегашната фирма и седиште во иднина се мену-
ваат и ќе гласат: Трговското претпријатие „ВАФА-
ТРЕЈД" ДОО експорт-импорт с. Мојанци, Арачиново, 

На ден 23.02.1998 год. пристапил Ваит Нухи, а во 
истиот ден истапил Љубинка Лазовска 

Се брише Љубинка Лазова, директор, а се запишува 
Ваит Нухи, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 842/98 
(11350) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 1577/98, на регистарска влошка бр. 02002731-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП ГОЛА-
ЧКО ЈАГНЕ - Месарница Драги Михаилчо Кушовски 
ул. „АСНОМ" бр.36 локал 9« Скопје. 

Фирмата на трговецот-посдинец гласи: ТП ПЕША-
ЧКО ЈАГНЕ - Месарница Драги Михаилчо Кушовски. 

Основач на фирмата е Драги Кушовски од Скопје 
бул. „Јане Сандански" Скопје. 

Седиштето на трговецот-поединсц с во Скопје на ул. 
„АСНОМ" бр.36 локал 9. 

Во правниот промет со трети лица трговецот-поеди-
нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара лично со целиот свој имот. 

Драги Кушовски, управител со неограничени овла-
стувања. 

Предмет на работењето на трговецот-поединец е: 
52.22 трговија на мало со месо и производи од месо, 
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52.23 трговија на мало со риби, лушпари и мекотелци, 
52,27 друга трговија на мало со храна во специјализи-
рани продавници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1577/ 
98 (11351) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 1907/98, на регистарска влошка бр. 1-49199-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар прошируваното на 
дејноста во внатрешен и надворешен трговски промет и 
промена на лица овластено за застапување во внатре-
шен трговски промет и НТР на Претпријатието за про-
изводство,услуги и трговија на големо и мало „М.Т.Д.~ 
ПРОМ" Ц.О. експорт-импорт ул. „Железничка" бр. бб 
Гевгелија. 

Проширување на дејноста: 011832, 011941, 011949, 
012321, 012429, 013030, 013121, 013200, 030003, 060502, 
110301, 110304, 110309. 

Проширување на дејноста на претпријатието во над-
ворешен промет со: посредување - и застапуван>е во 
областа на прометот на стоки и услуги, застапување на 
странски фирми, превоз на стоки и патници во меѓуна-
роден транспорт, фри шопови, услуги во меѓународен 
транспорт, шпедитерски услуги во меѓународен тран-
спорт. 

Промена на лице овластено за застапување: Се 
брише Пајдаковска Дијана, директор без ограничу-
вана, а се запишува Пајдаковски Митко, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1907/ 
98 (11352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр 2187/98, на регистарска влошка бр 1-50177-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за внатрешна и надворешна 
трговија „ВЕСНА-КОМПАНИ" Ц.О. ул. „Ѓорче Пе-
тров" бр. 1/1-60 Скопје, 

Се разрешува досегашниот директор на претприја-
тието за внатрешна и надворешна трговија „ВЕСНА-
КОМПАНИ" Ц.О. Скопје Трајовска Бранкица од 
Скопје. 

Се назначува Ристески Ѓоко од Скопје за директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2187/ 
98 (11353) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 910/98, на регистарска влошка бр. 02002450-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието Друштво за производство, про-
мет и услуги ЈАНА Владимир Јанушев ДООЕЈ1 ек-
спорт-импорт, ул. 16-а Македонска бригада бб, СКОПЈС. 

Се врши усогласување на регистрацијата со Законот 
за трговски друштва. 

Основач на друштвото е Јанушев Владимир од 
Скопје. Основна главница на друштвото с 13.200 ДМ 
или 408.144,00 денари, 

Дејности: 013904, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 060603 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 
090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 
090171, 090172, 090179, 090181, 090182, 090183, 090189, 
110109, 110302, 110303, 110309, 110611, 110620, 110909, 
011832, 011941, 011949, 012321, 012421, 013021, 013022, 
013030, 013071, 013072, 013073, 013074, 060103, 070310, 
070320. 

Услуги на меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, услуги што се во врска со меѓународен транспорт 
(меѓународна шпедиција), агенциски услуги во тран-
спортот и слично), посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, истражувачко развојни услуги 
на давање на користење на информации и знаења од 
стопанството, малограничен промет со соседите СР Ју-
гославија, Бугарија, Грција и Албанија, фри шопови, 
реекспорт лизинг. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка а 
одговара со целиот свој имот. 

Управител без ограничувал>е во внатрешно тргов-
ски и надворешно трговски промет е ЈАНУШЕВ ВЛА-
ДИМИР од Скопје. 

Друштвото е формирано на 27.12.1993 год. под на-
зив Претпријатие за производство и промет на големо и 
мало „ЈАНА" извоз-увоз Д.О.О. Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 910/98 
(11354) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 6029/97, на регистарска влошка бр. 1-65451>О-

0-0, го запиша во судскиот регистар прошируваното на 
дејностите на Претпријатието за производство и трго-
вија на големо и мало Ревија д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Лазо Осмаков44 бр. 31, Велес. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со 
030003. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6029/ 
97 (11355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 2150/98, на регистарска влошка бр. 1-48293-0-' 
0-, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претпријатието за производство и промет со 
печатачи „ЕС ПРИНТ“ д.о.о. ул. И Октомври бр. 14/2-
19, Скопје. 

Се брише стариот директор Елизабета Трајковска а 
се запишува новиот директор Дејан Арнаудовски ВД 
директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2150/ 
98 (11356) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1274/98, на регистарска влошка бр. 02002563?-
6-01-000, ја запиша во судскиот регистар основал>е на 
трговец поединец на Трговија на мало со прехранбени 
производи Зен>ел Ќерим Асаноски БИСЕРИ ТП с.Оти-
шани Дебар. 

Основач: Зен>ел Ќерим Асаноски од с.Отишани, 
Дебар 

Дејност: 070111-леб, печиво, млеко и млечни произ-
води 

070112 - зеленчук, овошје и преработка 
070113 - месо, живина, риба и месни преработки 
070114 - разни животни продукти, алкохолни пија-

лоци и производи за доимашни потреби 
070129 - тутун и други непрехранбени производи 

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка а за обврските 
свои одговара со целиот свој личен имот. Зен>ел Асано-
ски-управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1274/98 
(11270) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1422/98, на регистарска влошка бр. 02002579?-
6-09-000, ја запиша во судскиот регистар запишување 
трговец поединец авто механичар ЏАФО ТП Усеини 
Кани Џафер с. Долна Бањица Бањица л.к.204185 и 
м.6.1412970473033. 

Дејност што ќе ја обавува: 
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090212 - оправка и одржување на патнички моторни 
возила. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и сметка а за обврските одговара лично со 
целокупниот свој имот. Лице кое ќе го застапува ТП 
Усеини Џафер-Управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1422/98 
(11271) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.1335/98, на регистарска влошка бр. 02002517?-
6-01-000, ја запиша во судскиот регистар, запишување 
на трговец поединец Колонијал АНАНАС ТП Сулеј-
мани Менсур Ведат Гостивар. Ул,,Браќа Гиноски" 
бр. 127. Основач е СУЛЕЈМАН ВЕДАТ од Гостивар со 
седиште на ул. „Браќа Гиноски" бр. 127 
м.6.2708970473025 дејност што ќе ја обавува: 070111, 
080112, 070113, 070114 и 070129. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и своја сметка а за обврските кон трети лица 
одговара лично со целокупниот свој имот. Лице овла-
стено за застапување Сулејмани Ведат-Управител нео-
граничено. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1335/98 
(11272) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1207/98, на регистарска влошка бр. 02002532?-
6-01-000, ја запиша во судскиот регистар Основаното на 
Трговец-Поединец, ТП Колонијал ЕЛМА КОМЕРЦ 
ТП, Михад Ќемал Селими ул. „Браша Блажески44 бр. 
17-Гостивар. 

Трговецот-Поединец е основано со акт за основање 
бр.01/98 од 11.05.1998 година, а основач е Селими Ми-
хал од Гостивар. 

Дејноста на ТП е: 
0701 - трговија на мало 

07011 - Трговија на мало со прехранбени производи 
070111 - Леб, печиво, млеко и млечни производи 
070112 - Зеленчук, овошје и преработка 
070113 - Месо, живина, риба, и месни преработки 
070114 - Разни животни намирници, алкохолни пија-
лаци и производи за домашни потреби 
070129 - Тутун и други не прехранбени производи, и 
070132 - Друга трговија со мешовити стоки 

Управител е Селими Михад-управител без ограни-
чување. Во правниот промет со трети лица, Трговецот-
Поединец истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Трговецот-Поединец одговара со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 1207/98 
(11273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 960/98, на регистарска влошка бр. 02002590?-
6-01-000, ја запиша во судскиот регистар, запишување 
на ТП Трговија на мало САБУР ТИ Муталип Абдулбе-
сир Алији ^Врапчиште Врапчиште. 

Дејности: 
070121 - трговија на мало леб, печива, млеко и млечни 
производи 
070112 - зеленчук, овошје и преработки 
070114 - разни животни продукти, алкохолни пијалоци 
и предмети за куќна употреба 
070129 - тутун и други непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица, управителот Му-
талип Алији од с. Врапчиште, истапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр.960/98 
(11274) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.1500/98, , на регистарска влошка бр. 
02002622?-6-09-000, ја запиша во судскиот регистар, 
како трговец поединец ТП Кафетерија ХОЛИВУД Ам-
диариф Рушат Арифи ул. Илинденска ГТЦ лок.бр.90 
Тетово. 

Основач: Амдиариф Рушат Арифи од Тетово, ул.Б-
.Кочовски бр. 16, МБ 0507968470016 и л.к. бр.285871 
УВР Тетово 

Фирма: ТП Кафетерија ХОЛИВУД Амдиариф Ру-
шат Арифи ул. Илинденска ГТЦ лок.бр.90 Тетово. 

Седиште: Тетово, ул.Илинденска ГТЦ лок.бр.90. 
Дејност: 55.30/2-Услуги на други угостителски об-

јекти • 
Управител: За управител на ТП се одредува лицето 

Амдиариф Рушат Арифи од Тетово со МБ 
0507968470016. 

Овластувања: Трговецот поединец во правниот про-
мет со трети лица превземени во текот на работењето 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: За обврските на ТП во правниот про-
мет со трети лица превземени во текот на работењето 
одговара ТП Амдиариф Рушат Арифи лично со целиот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1500/98 
(11275) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 1473/98, на регистарска влошка бр. 02002603?-
6-01-000, ја запиша во судскиот регистар, запишување 
на ТП продавница со колониал Аљди ТП Куртиш Феј-
зула Таип Тетово, ул.„Браќа Миладинови" бр.52. Фир-
мата трговец поединец е основана со пријава од 
27.05.1998 год. 

Дејност: 070114 
Во правниот промет со трети лица одговара лично 

со целиот свој имот. Во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка. Лице овластено 
за застапување е: Куртиши Фејзула Таип управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје; Срег.бр.1473/98 
(11276) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.400/98,, на регистарска влошка бр. 02002588?-
8-09-000, ја запиша во судскиот регистар основање на 
друштво со ограничена одговорност основано од едно 
лице друштво за производство и услуги „Гипс Дизајн" 
Нада ДООЕЛ с.Глуво - Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава од 05.05.1998 год., а 
основач-единствен содружник е Јосифовска Нада од 
Скопје. Дејноста на друштвото е: 050302, 090110, 
090140, 090123, 090124, 110905, 110909, 013904, 013909, 
011099, 070126, 070320. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.400/98 
(11277) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.951/98, на регистарска влошка бр. 02002463?-8-
01-000, ја запиша во судскиот регистар основање на 
ДООЕЛ Друштвото за трговија и услуги Промет-Грозд 
ДООЕЛ Скопје ул. Индустриска зона југ бб Скопје. 
Друштвото е основано со Изјава за основање донесена 
на ден 02.04.1998 г., а основач е „ГРОЗ" од Струмица 
ул. Стадион бб Струмица. 

Дејност: 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 

070123, 070124, 070126, 070127, 070132, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070250, 110309, 110900. неограничени овласту-
вања. Целосна одговорност. Лице овластено за застапу-



Стр. 1998 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јули 1998 

вање во внатрешниот промет е Живко Бонев - Управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.951/98 
(11278) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 133/98, на регистарска влошка бр. 6-02000049-
000-09, го запиша во тргорскиот регистар Трговец по-
единец „САЈО" ТП Ќебапчилница Скопје, Марјанчо 
Цветко Ѓорѓиев, ул. „Груица Војвода" бб Скопје. 

Седиште на фирмата: Трговец поединец „САЈО" 
ТП Ќебапчилица Скопје, Марјанчо Цетко Ѓорѓиев, ул. 
„Груица Војвода" бб, Скопје. 

Се брише трговец поединец на: Трговец поединец 
„САЈО" ТП Ќебапчилница Скопје, Марјанчо Цветко 
Ѓорѓиев, ул. „Груица Војвода" бб Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 133/ 
98. (11370) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2143/98, на регистарска влошка бр. 1-41807-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и зголемување на основачки влог и промена на лице 
овластено за застапување во внатрешен трговски про-
мет и НТР. 

Во претпријатието како основач пристапува Сатурк 
Ордан од Истанбул Р Турција. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет и НТР. 

Да се брише Адани Хоџа - директор без ограничу-
вање, а 

Да се запише Сатурк Ордан, директор без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2143/ 
98. (11371) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1835/98, на регистарска влошка бр. 1-16661-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на пре-
зиме на основач ^пристапување на основач на Претпри-
јатието за внатрешен промет на стоки и услуги на го-
лемо и мало »ДАМЕ" ДОО, Скопје, ул. „Разловачко 
востание" бр. 2А-П/13. 

Новата промена на презиме на основач и пристапу-
вање на основач гласи: Ристов Душко. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1835/ 
98. (11372) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Рочиште за испитување на побарувањето на довери-

телите спрема стечајниот должник „Прехрана" од Би-
тола, закажано со објава во „Службен весник на РМ" 
бр.21 од 08.05.1998 година кое требаше да се одржи на 
30.06.1998 година во 12 часот судница бр. 7 во Основ* 
т о т суд во Битола, се одлага и ќе се одржи на 
24.09.1998 година во 10 часот судница бр. 7 во Основ-
ниот суд во Битола. 

Од Основниот суд Битола. 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 156/96 од 13.07.1998 година се поведува по-
стапка за присилно порамнување, во стечај, над долж-
никот 3.3. „Нов живот44 од Дебар, со предлог: должни-
кот утврдените побарува&а на доверителите да ги ис-
плати во висина од 50% за една година, а времето да 
тече од денот на заклучувањето на присилното порам-
нување. 

Сите доверители да ги пријават своите побарувања 
спрема должникот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ" до стечајниот со-

вет на овој суд со пријави во два примероци со докази. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
спрема стечајниот должник во стечај без одлагање. 

Рочиште за испотување на пријавените побарувања 
и за порамнувањето се закажува на ден 4.09.1998 година 
во сала број II на овој суд. 

Од Основниот суд Гостивар. в —-

Основниот суд во Струга, со решението Сг.бр. 46/97 
од 27.07.1998 година према АД „Караорман" од с. Бра- * 
ништа - Струга, со жиро сметка бр. 41020-601-4585 
отвори постапка за присилно порамнување. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ" на 
изводот од огласот со покана за склучување на при-
силно порамнување, со поднесок во два примероци со 
докази да ги пријават на советот за порамнување своите 
побарувања. 

Рочиштето за присилно порамнување ќе се одржи на 
ден 22.09.1998 година во 10 часот во Основниот суд во 
Струга. 

Со предлогот за присилно порамнување се нуди ис-
плата на утврдените побарувања на доверителите во 
полн износ со законска затезна камата за период од три 
години. 

За управник на присилно порамнување се одредува 
Балоски Илија, ул. „Ѓуро Салај" бр. 14, Струга. 

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 
ден 27.07.1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. 

Основниот суд Кавадарци објавува дека со решени-
ето Ог. бр. 1/97 од 18.09.1997 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ЛП „ВЕДА КОМЕРЦ" 
од Кавадарци, ул. „Илинденска" бр. 54. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Пилев Петар од Ка-
вадарци, ул. „Гоце Делчев" бр. 69/3/3/1, телефон 77-
969. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 15.09.1998 во 9 часот, соба број 27 при 
овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Сг. бр. 1743/97 од 5.06.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги експорт импорт ДОО 
„ДЕЈГГАС" Скопје, ул. „Леринска" бр. 52, со жиро с-ка 
40120-601-366203. 

По правосилноста на решението, должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13308) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Тетово објавува дека со решението 
Л.бр. 5/98 од 22.04.1998 година е отворена ликвидаци-
она постапка над должникот ППУ „КУКА КОМЕРЦ" 
од с. Отушипгге. 

За ликвидационен управник е одреден Етем Исени 
од с. Горно Седларце. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија" до ликвидациониот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема ликвидациониот должник, без одлагање. 
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се 
закажува на ден 16.09.1998 година во 9,30 часот, соба 
број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 8/98 од 22.07.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско прет-
пријатие „ИВИВА" извоз-увоз ДОО-Скопје, ул. „Сал-
вадор Ал»енде" број 4-а, жиро сметка 40100-601-267009. 

За ликвидатор се определува лицето Ацевски Зоран 
од Скопје, ул. „Њуделхиска" број 2/4-21 - Скопје, име-
нуван од претпријатието. 

Се повикуваат доверителите на дожникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" до ликвидаторот со пријава во два примероци 
со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13315) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 95/98 од 1.07.1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот Трговско 
претпријатие „Умбра" ДОО експорт-импорт - Скопје, 
ул. „Наум Наумовски Борче" бр. 83, жиро сметка 
40100-601-339840. 

По правосилноста на решението, должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13309) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат, Под наслов :Претпријатие за про-
изводство и промет „Ренеро-Комерц" Скопје увоз из-
воз д.о.о. Скопје, издаден на име „Ренеро Комерц", 
Скопје. (13356) 

Тркалезен печат под наслов: Претпријатие за про-
мет производство и услуги на големо и мало експорт-
импорт „Алкуфе" д.о.о. Скопје, издаден на име „Алку-
фе" Скопје. (13362) 

Тркалезен печат под наслов: Трговско претпријатие 
на големо и мало „Холивуд комерц" ц.о. експорт-им-
порт Скопје, с. Арачиново, издаден на име „Холивуд 
комерц", Скопје. (13360) 

Тркалезен печат и штембил под наслов претприја-
тие за промет „Еуролед" извоз-увоз д.о.о. Скопје изда-
ден на име „Еуролед", Скопје. (13329) 

Тркалезен печат и штембил под наслов: Претприја-
тие за производство, промет и услуги „ХОНОР" д.о.о. 
- Скопје издаден на име „Хонор", Скопје. (13305) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 038974 на име Аџиреџа Љуан, Дебар. 
Пасош бр. 038975 на име Аџиреџа Леунора, Дебар. 
Пасош бр. 1044044 на име Енис Муслиовски, Дебар. 
Пасош бр. 0769580 на име Ајдиновски Салим, Де-

бар. 

Пасош бр. 0863294 на име Поштара Билкиз, Дебар. 
Пасош бр. 606013/95 издаден од УВР Скопје на т е 

Мемет Мухареми, ул. „840" бр.7, Скопје. (13185) 
Пасош бр. 0101558 издаден од УВР Кочани на име 

Лазарева^ Дејан, ул. „Кирил и Методиј" бр. 72, Ко-
чани. * 

Пасош бр. 0688106 издаден од УВР Кочани на име 
Јаневска Јанка, ул. „Маршал Тито" бр. 14, Кочани. 

Пасош бр. 0711473 издаден од УВР Кочани на име 
Илиева Клаудија, ул. „Охридска" бр. 98, Кочани. 

Пасош бр. 954385 издаден од ОВР Сгрумица на име 
Оливер Комаров, ул. „8-ми март" бр. 22, Струмица. 

Избирачка легитимација на име Тало Талевски, ул. 
„Иван Цанкар" бр. 8, Битола. 

Пасош бр. 0096460 издаден од УВР Прилеп на име 
Алиоски Неваил, с. Црнилиште, Прилеп. 

Пасош бр. 310288 на име Сабрии Теута, блок 82а 
А1/6, Тетово. 

Пасош бр. 526837 издаден од ОВР Струга, на име 
дорески Борис, с. Јабланица, Струга. 

Пасош на име Бајрамоска Ениса, ул. „В. Змејкоски" 
бр. 32, Кичево. 

Пасош бр. 236722 на име Сула Газменд, ул. „Загор-
је" бр. 25, Кичево. 

Чекови од бр. 1645775 до 16465779 на име Бора Пе-
ковски, с. Мршевцн - 7 бр. 136, Скопје. 

Чекови од бр. 17668200-204 од тековна сметка бр. 
40847-85 на име Николовска Лилјана, ул. „Димов" бр.18 
Скопје. 

Чековна картичка бр. 1087/21 издадена од Стопан-
ска банка на име Џамбазов Алексадар, ул. „Кирил и 
Методиј" бр.9/1, Штип. 

Пасоп бр. 073330 на име Бектеши Раиф, с. Врбјане, 
Гостивар. 

Пасош бр. 230574 на име Исени Емира, с. Равен, 
Гостивар. 

Пасош бр. 0214760 издаден од УВР Скопје на име 
Селимовиќ Назифе, ул. „Сава Михјалов" 16/8, Скопје. 

(13187) 
Пасош бр. 336965 издаден од УВР Тетово на име 

Небије Идризн, с. Милетино, Тетово. 
Пасош бр. 894869 издаден од УВР Битола на име 

Јовановски Алексис, ул. „Солунска" бр. 269, Битола. 
Пасош бр. 894870 издаден во УВР Битола на име 

Јовановски Мелани, ул. „Солунска" бр. 269, Битола. 
Пасош бр. 470969 на име Рута Алексовска, ул. „В• 

Карашовски" бр. 7-2/30, Битола. 
Тековна картичка бр. 2243/88 издадена од Стопанска 

банка АД Скопје филијала Штип, на име Арсовска Ка-
тица. 

Чек бр. 1725283 од тековна сметка 44296-69 издаден 
од Стопанска банка АД Скопје на име Станко Стоја-
новски, ул. „Ангел-Винички" 6, Скопје. ^ 

Пасош бр. 295987 на име Лука Атанасова^, ул. 
„Мирка Гинова" бр. 1-1/10, Битола. 

Пасош бр. 0065733 издаден од УВР Кочани на име 
Игнатова Анета, нас. Оризари, Кочани. 

Пасош бр. 1059089 издаден од УВР Кочани на име 
Игнатов Алексадар, нас. Оризари, Кочани. 

Пасош бр. 0963140 на име Стоименовеки Петре, с. 
Богданци, Гевгелија. 

Пасош бр. 086186 издаден од УВР Тетово, на име 
Мазлами Фатмир, с. Копачин Дол, Тетово. 

Пасош бр. 166327 на име Јусуфи Мухарем, VI зона-
бб, Гостивар. 

Пасош бр. 083937 на име Марке Заудин, Дебар. 
Пасош бр. 0474269 издаден од ОВР Ресен на име 

Рецепи Ниѓанл, с. Грнчари, Ресен. 
Пасош бр, 81833 издаден од ОВР Струга на име 

Мухамер Каба, Велешта, Струга. 
Пасош бр. 0369879 на име Јајага Хава, Дебар. 



Стр. 1998 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јули 1998 

Пасош бр. 0559030 издаден од УВР-Кратово на име 
Момчило Денковски, на адреса с. Кетеново, Кратово. 

(13349) 
Пасош бр. 0169120 издаден од УВР-Кратово на име 

Стојанка Денковска, на адреса с. Кетеново, Кратово. 
(13350) 

Пасош бр. 900241 издаден од УВР-Тетово на име 
Алили Авдилбаки, на адреса ул. Бр. Миладинови бр. 
125, Тетово. (13353) 

Пасош бр. 0866923/96 издаден од УВР Скопје на име 
Никола Јуруковски, на адреса ул. В. Ѓоргов бр 30/26, 
Скопје. (13354) 

Пасош бр. 573111/95 издаден од УВР Скопје на име 
Али Беља на адреса ул. Дижонска бр. 14, Скопје. 

(13355) 
Пасош бр.1098968 издаден од УВР Скопје на име 

Апостоловиќ Татјана, на адреса ул. 11 Октомври бр. 80/ 
2, Скопје. (13358) 

Пасош бр. 150812 издаден од УВР Скопје, на име 
Сашо Апостоловиќ, на адреса ул. 11 Октомври бр. 80/2, 
Скопје. (13359) 

Пасош бр. 0247696 издаден од УВР Тетово на име 
Џемаиловиќ Алија, на адреса ул. Караорман, бр. 22, 
Тетово. (13361) 

Пасош бр. 1088213/98 издаден од УВР Скопје на име 
Сафије Хајризи, на адреса ул. X. Халимиќ бр. 7, 
Скопје. (13364) 

Пасош бр. 896927/% издаден од УВР Скопје на име 
Маја Павлова, на адреса ул. Г. Абаџиев бр. 19, Скопје. 

(13367) 
Пасош бр. 321801/94 издаден од УВР Скопје на име 

Рецеп Мусли, на адреса с. Бојане, Скопје. (13368) 
Пасош бр. 385404 издаден од УВР Скопје на име 

Даути Мехрије, на адреса ул. Џ. Кенеди, бр. 27/6-16, 
Скопје. (13370) 

Пасош бр. 185392 издадне од УВР Струга на име 
Абдурамани Урим, с. Г. Татеши, Струга, 

Пасош бр. 76777 издаден од УВР Струга на име 
Етеми Асим, ул. „М. Тито" бр. 134, Струга. 

Пасош бр. 823654 издаден од УВР Тетово на име 
Мисими Џафер, ул. „146" бр. 39,Тетово 

Чекови од тековна сметка број 112896-38 Чековите 
од бр. 4170984 до 4170987. издаден од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Стевковски Томче, Скопје. 

(13351) 
Чекови од тековна сметка број 116880-62 Чековите 

бр. 3268513, 3169411 и 3169413 издаден од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Љубомир Узациевски, Скопје. 

(13357) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Бакиу 

Алил, Скопје. (13360) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Зера 

Јонуз, Скопје. (13365) 
Даночна картица издадена од Управа за приходи на 

град Скопје на име Дуковски Ѓорѓи - „Дерби", Скопје. 
(13366) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Пакет-
чиева Слободанка, Скопје. (13323) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Нико-
ловска Сунчица, Скопје. (13325) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Каков-
ски Борис, Скопје. (13344) 

Ученичка книшка и свидетелство за 1 одд. издадено 
од ОУ „Војдан Чернодрински" Скопје на име Димовска 
Ирена, Скопје. (13347) 

Индекс издаден од Природно математички факул-
тет - Скопје на име Симоновска Јулија, Скопје. (13339) 

Општ ТИР - Сертификат бр. 178/98 за возило 
СК-355 - АЛ издаден од Царинарница-Скопје на име 
„Интерфалко", Скопје. (13312) 

Решение број ул. бр. 12-6883 издадено од СО Центар 
- Скопје на име Мамер Саит, Скопје. (13314) 

Пасош бр. 1066553/97 издаден од УВР - Скопје на 
име Фирдеза Мустафа, на адреса ул. „Тиквешка" бр. 
11, Скопје. (13342) 

Пасош бр. 0392388/94 издаден од УВР - Скопје на 
име Јусуф Зухра, на адреса ул. „Метохиска" бр. 53, 
Скопје. (13343) 

Пасош бр. 0000783/92 издаден од УВР - Велес на име 
Папиќ Едина, на адреса с. Г. Оризари, Велес. (13346) 

Чекови од тековна сметка бр. 26015378/59 чековите 
од бр. 17147967 до 17147971 издадени од Стопанска 
банка АД Скопје Скопје на име Николовска Цветанка, 
Скопје. (13303) 

Чекови од тековна сметка бр. 115716-86 чековите 
бр. 3229288,3229289,3229291,3229294,3229283,3229284 
и 3229285 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Гордана Филеска, Скопје. ((13310) 

Чекови од тековна сметка бр. 27294-71, чековите од 
бр. 35983602 до 3593609 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Виолета Свонсон, Скопје. 

(13321) 

Чекови од тековна сметка бр. 3926967 чековите од 
бр. 3598854 до 3598857 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Коле Малинов, Скоцје. (13326) 

Чекови од тековна сметка бр. 77549-34 чековите од 
бр. 1889241 до 1889246 и 1835602 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Мицов Трајче, Скопје. 

(13332) 
Чекови од тековна сметка број бр. 128108-04 чеко-

вите од бр. 4186102 до 4186111 и од бр. 4149114 до 
4149123 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Настевски Војо, Скопје. (13335) 

Чекови од тековна сметка бр. 128830-33 чековите 
бр. 4120424, 4120425, 4120433 и 4120434, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Бојковски Љу-
бомир, Скопје. (13338) 

Работна книшка издадена од Земун-Југославија на 
име Живковиќ Милка, Скопје. (13302) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Фарук 
Ибиши, Скопје. (13304) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Иванова 
Ивана, Скопје. (13307) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Нада 
Милосиевска, Скопје. (13313) 

Пасош бр. 0266579/94 издаден од УВР Куманово на 
име Салахи Хаки, на адреса с. Лопате, Куманово. 

(13301) 
Пасош бр. 991725/97 издаден од УВР Скопје на име 

Кадриовски Наим, на адреса с. Св. Петка, Скопје. 
(13306) 

Пасош бр. 0606878/95 издаден од УВР Скопје на име 
Агим Шерифи, на адреса ул. „А. Авдовиќ" бр. 6, 
Скопје. (13311) 

Пасош бр. 752636/95 издаден од УВР Куманово на 
име Османи Анѓул, на адреса ул. „П. Наков*" бр. 18, 
Куманово. (13316) 

Пасош бр. 752346/95 издаден од УВР Куманово на 
име Османи Аќиф, на адреса ул. „П. Наков*" бр. 18, 
Куманово. (13317) 

Пасош бр. 0214764/94 издаден од УВР Скопје на 
Дејан Дужевиќ, на адреса бул. „Партизански одреди" 
бр. 4/3-4, Скопје. (13319) 

Пасош бр. 0157585/94 издаден од УВР Скопје на име 
Амди Незири, на адреса с. Грчец, Скопје. (13320) 

Пасош бр. 1043453 издаден од УВР Скопје на име 
Ал>иловски Нимет, на адреса ул. 5 бр. 57 с. Кондово, 
Скопје. (13322) 

Пасош бр. 450277 издаден од УВР Скопје на име 
Цветанов Тимо, на адреса ул. „Прашка" бр. 13, Скопје. 

(13324) 



Пасош бр. 976399 издаден од УВР Скопје на име 
Косгадинов Љупчо, на адреса бул. „АСНОМ" бр. 32/2-
15, Скопје. (13327) 

Пасош бр. 518268 издаден од УВР Тетово на име 
Зулфи Љуљјети, на адреса ул. „Брака Миладинови" бр. 
176, Тетово. (13328) 

Пасош бр. 925508 издаден од УВР Скопје на име 
Демир Изет, на адреса ул. „Гарибалди" бр.4-а, Скопје. 

Пасош бр. 352715/94 издаден од УВР Скопје на име 
Зоран Каленџиевски, на адреса ул. „Б. Менков" бр. 5/4-
2, Скопје. (13331) 

Пасош бр.307588/94 издаден од УВР Тетово на име 
Суљејмани Ваљон, на адреса ул. „Р. Цониќ" бр. 43 а 
Тетово. (13333) 

Пасош бр. 0191245/94 издаден од УВР Гостивар на 
име Ремзије Идризи, на адреса с. Форино, Гостивар. 

(13334) 
Пасош бр. 058799/93 издаден од УВР Скопје на име 

Османи Шајадин на адреса бул. „Макед. Кос. бриг." бр. 
28/5, Скопје. (13336) 

Огласот објавен во „Сл. весник на РМ" бр. 31/98 за 
пасош бр. 129169 се сторнира, издаден на име Бислиб 
Алберт на адреса ул. 388 бр. 56, Скопје. (13337) 

Пасош бр. 0134540/93 издаден од УВР Куманово на 
име Боге Стаменовски, на адреса нас. И. Тричковиќ ул. 
7 бр. 8, Куманово. 

Пасош бр. 0176412 на име Рамадановски Меџит, Де-
бар. 

Пасош бр. 0783939 на име Исековски Илбер, Дебар. 
Пасош бр. 050975 издаден од УВР Куманово на име 

Газменд Рамадани с. Ваксинце, Гостивар. 
Пасош бр. 0811700 издаден од УВР Гевгелија на име 

Попова Борка ул. „Скопска" бр. 12, Гевгелија. 
Пасош бр. 0650516 издаден од ОВР Ресен на име 

Малиновска Серија ул. „29 Ноември" бр. 105, Ресен. 
Пасош бр. 0410122 издаден од УВР Струмица на име 

Ангелов Мите ул. „Благој Мучето" бр. 12-1/3, Стру-
мица. 

Пасош бр. 823654 издаден од УВР Тетово на име 
Мисими Џафер ул. „146" бр. 39, Тетово. 

Пасош бр. 073467 издаден од УВР Тетово на име 
Ќамили Џеват с. Челопек, Тетово. 

Чекови бр. 02171918, 02171919 и од бр. 02231586 до 
0223195, бр. 02004994, 02266646 до 02266650 од тековна 
сметка бр. 1161-85 издадени од Комерцијална Инвести-
цона банка АД Куманово на име Агуш Сезен, ул. „Про-
летерски бригади" бр. 3, Куманово. 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на чл. 33, 34 и 35 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
Т.П. „ПРОГРЕС" Св. Николе распишува: 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕ-

НИЦИ ЗА ПРИЈАВА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
наследници да ги пријават своите побарувања во по-
стапката на трансформација на ТП „Прогрес" Св. Ни-
коле. 
2. Барателите своите побарувања да ги пријават со 
образец пропишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ" 
бр. 3/94). 
3. Побарувањата барателите да ги достават до Агенци-
јата за трансформација како и до ТП „Прогрес" Св. 
Николе ул. „Маршал Тито" бр. 65, Св. Николе и тоа во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето. 

Бр. 37 - Стр. 1985 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 

(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана, објавува • 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК Бр. 15-43/292 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
I. Општи одредби: 

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 
одбрана на Република Македонија. 

2. Предмет на јавната набавка е прибирање на доку-
ментација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 
„чизми војнички, чевли војнички, чевли готварски, че-
вли лекарски, кломпи лекарски, чизми гумени, влошки 
за чизми, врвци за чизми и ремен војнички за пантало-
ни", за потребите на АРМ на РМ. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите домашни правни и физички лица 
кои вршат стопанска дејност. 
П. С о д р ж и н а : 

Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-
ват документација за: 

- техничко-технолошки бонитет; 
- економско-финансиски бонитет; 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на набавката; 
- менаџерски способности; 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката; 
- немал>е на правосилна пресуда со која е изречена 

мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност и 
- документ за регистрација за вршење на нивната 

дејност. 

Ш. Завршни одредби: 
Документацијата за ограничен повик се доставува во 

затворен коверт кој во горниот лев агол треба да носи 
ознака „не отворај" како и бројот на јавниот повик, и 
истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Рок на доставување на документацијата е 10 дена од 
денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија" 
и „Службен весник на РМ". 

Документацијата да се достави на адреса: Министер-
ство за одбрана на РМ, ул. „Орце Николов" бб Скопје, 
по пошта или да се достави на лице место во Секторот 
за логистика - Одделение за набавки при Министер-
ството за одбрана. 

Документацијата добиена во Секторот за логистика 
- Одделение за набавки после утврдениот рок нема да 
биде предмет на разгледување. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал АД „Мали-
на" - Крива Паланка 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со огапте-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јули 1998 
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ствен капитал на седницата на 29.06.1998 година, донесе 
Одлука за трансформација на претпријатието, согласно 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито" 47, 
во време од 10 до 13 часот. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на членот 12 од Законот за персонален, 

данок од доход („Службен весник на РМ" број 80/93,3/ 
94,70/94,71/96 и 28/97), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник во Ре-

публиката за месец јули 1998 година која се применува 
за аконтативно пресметување на персоналниот данок 
од доход изнесува 9.400 денари. 

Министер, 
Насер Забери, с.р^ 

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македо-
нија 

О Б Ј А В У В А 
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 1998 ГО-

ДИНА 
Просечно исплатената нето плата по работник во 

стопанството на Република Македонија за месец мај 
1998 година изнесува 9024 денари. 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

СОДРЖИНА 

Издавач: Новивско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул• „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска• Телефона 129-036,117-460. Телефакс 112-267. Пошт• фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија" - Скоцје 

лици во Собранието на Република Македо-
нија во 1998 година 2007 

1058. Програма за изменување и дополнување на 
Програмата за користење на средствата 
што ги остварува Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал за 1998 го-
дина 2008 

1059. Уредба за посебна заштита на архивската 
граѓа во воена и вонредна состојба . . . . . . 2009 

1060. Одлука за воспоставување дипломатски од=-
носи меѓу Република Македонија и Репу-
блика Сиера Леоне 2009 

1061. Одлука за основање на Служба за општи и 
заеднички работи на Владата на Република 
Македонија 2010 

1062. Одлука за определување највисоки цени на 
брашното и лебот 2012 

1063. Одлука за определување највисоки цени на 
одделни нафтени деривати. 2013 

1064. Одлука за определување највисоки цени на 
услугите за задолжително осигурување на 
моторните возила 2013 

1065. Одлука за определување на царински кон-
тингенти при увоз на опрема и репромате-
ријали наменети за изградба на железнич-
ката пруга Куманово - Граница со Репу-
блика Бугарија 2013 

1066. Одлука за определување царински контин-
гент за увоз на пченица 2014 

1067. Одлука за определување на услови за ре-
конструкција и изградба на нов 110 кВ вод 
од Осломеј - до Гостивар 2015 

1068. Одлука за определување на услови за 
градба за објектот „Антенски столб за мо-
билна телефонија", што ќе се гради на ло-
калитетот Винце во општина Велес 2015 

1069. Одлука за определување на институцијата 
за вршење на работите од надлежност на 
Централниот регистар 2015 

1070. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на недвижен имот 2015 

1071. Одлука за замена на правото на сопстве-
ност на земјоделско земјиште. . . . . . . . . . 2016 

1072. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на недвижен имот . 2016 

1073. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2016 

1074. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2016 

1075. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2017 

1076. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2018 

1077. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2018 

1078. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2019 

1079. План за изменување и дополнување на 
Единствениот пали на сметки за вршење на 
платниот промет во Заводот за платен про-
мет 2028 
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник за месец јули 1998 година . . . . 2028 
Објава за просечно исплатеното нето 
плата по работник во стопанството на Ре-
публика Македонија за месец мај 1998 го-
дина 2028 
Меѓународни договори-додаток 1-112 

Страна 
1049. Закон за вршење на занаетчиската дејност. 1981 
1050. Закон за отпадот 1987 
1051. Закон за одржување на јавната чистота, 

собирање и транспортирање на комунал-
ниот цврст и технолошки отпад 1992 

1052. Закон за ученичкиот и студентскиот стан-
дард 1994 

1053. Закон за дополнување на Законот за тргов-
ските друштва 2001 

1054. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за Народната банка на Република 
Македонија 2001 

1055. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за банките и штедилниците 2003 

1056. Одлука за помилување на осудени лица по 
повод 2-ри Август 1998 година Национал-
ниот празник на Република Македонија. . . 2007 

1057. Одлука за правилата за рамноправно меди-
умско претставување за избор на прате-
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