
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

"Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Вторник, 31 октомври 2000 
Скопје 

Број 88 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

2892. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 
43/99) и член 35 од Законот за Владата на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ“ бр 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 31.10 2000 година, донесе 

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

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

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: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит. 
до 22,742 
до 23,908 
до 23,938 

ден/лит. 
до 21,648 
до 21,051 

ден/лит. 
до 21,630 

до 13,995 ден/кг. 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) л 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 56,50 
до 60,00 
до 57,00 

ден/лит. 
до 43,00 
до 42,00 

ден/лит. 
до 32,00 

до 15,031 ден/кг. 

Цените од став 1 на оваа точка, потточките “а“, 
"б" и “в“ важат франко пумпна станица, а цената на 
потточката "г" важи франко производител во земјата. 

3 Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, содржани се акцизите кои ги плаќаат об-
врзниците согласно Законот. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 1,800 
до 1,800 
до 1,800 

ден/лит. 
до 1,800 
до 1,800 

ден/лит. 
до 1,800 

до 0,220 ден/кг. 

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд штб вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за оддел-
ни нафтени деривати, така што највисоките малопро-
дажни цени да изнесуваат и тоа 

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши упла-
та во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 
01.112000 година 

Бр 23-5033/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2893. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за употре-

бата на македонскиот јазик ("Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 5/98) и член 4 од Одлуката за 
основање Совет за македонски јазик ("Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 26/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 
октомври 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА РАБОТАТА 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕ-

ТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

Член 1 
Се утврдува месечен паричен надомест за работа-

та на претседателот и членовите на Советот за маке-
донски јазик во висина од нето износ и тоа-

- за претседателот 6.000,00 (шест илјади) денари, 
- за членовите 4.500,00 (четири илјади и петстоти-

ни) денари. 
Член 2 

Надоместот ќе се исплатува месечно преку Минис-
терството за култура. 

Член 3 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да ва-

жи Одлуката за утврдување надомест за работата на 
претседателот и членовите на Советот за македонски 
јазик бр. 23-1446/4 о^ 15 јуни 1998 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 17-4518/3 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р 
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2894. 
Врз основа на член 7 став 1 точки 8 и 9 од Законот 

за заштита на растенијата ("Сл. весник на РМ“ бр. 
25/98 и 6/2000), министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ПРИ УВОЗ НА КОМ-

ПИР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Со цел да се спречи внесувањето на причинителот 
на бактериското венење на компирот (Ralstonia / Pseu-
domonas / Solanacearum / Smith / Yabuuchi et al) на тери-
торијата на Република Македонија, се пропишуваат 
мерки при увоз на семенски компир и компир наменет 
за исхрана и индустриска преработка 

Член 2 
За увоз на семенски компир во Република Македо-

нија мораат да се преземат следните мерки: 

1. фитосанитарното уверение за пратките компир, 
од надлежниот орган на земјата извозник, мора да со-
држи дополнителна изјава, со која се потврдува дека 
мострите од кртолите биле тестирани и пратката не е 
заразена со причинителот на бактериското венење на 
компирот; 

2. кртолите што се увезуваат мораат да бидат па-
кувани во неупотребувани вреќи или во контејнери 
кои претходно биле соодветно дезинфицирани и тоа е 
наведено во фитосанитарното уверение од земјата 
ивозник; 

3. покрај задолжителниот здравствен преглед на 
пратките компир и прегледот на пропратните доку-
менти, инспекторот за заштита на растенијата на гра-
ничниот премин (во натамошниот текст: инспектор), 
при увозот на компир во Република Македонија ќе зе-
ме мостри за лабораториско испитување на присус-
твото на причинителот на бактериското венење на 
компирот. Просечната мостра се зема од секоја парти-
ја, која е составена од една сорта и една семенска ка-
тегорија, произведена на една парцела и под еден про-
изводствен број. Секоја мостра се зема во најмалку 
две повторување, а во секое повторување има по 200 
кртоли. Мострите мораат да бидат тестирани - испита-
ни во овластена лабораторија во Република Македо-
нија со IF-тест или со еквивалентен тест; 

4. увозникот во пријавата за вршење на задолжи-
телниот здравствен преглед на пратката е обврзан да 
го одреди местото на складирање односно царинење 
на пратката, а складирањето на компирот мора да би-
де посебно по партии; 

5. по земањето на мострата за испитување на при-
суството на причинителот на бактериското венење на 
компирот на граничниот премин, инспекторот го по-
полнува и издава фитосанитарниот контролен лист, 
кој е даден во прилог на оваа наредба и е нејзин соста-

вен дел, со кој го задолжува соодветниот царински ор-
ган за стоковно царинење да го определи просторот, 
каде што пратката компир привремено ќе се чува, се 
додека надлежниот инспектор врз основа на 'резулта-
тите од лабораториската анализа не го заврши здравс-
твениот преглед; 

6. ако на граничниот премин инспекторот не може 
да земе мостра за испитување на присуството на при-
чинителот на бактериското венење на компирот, ги 
прегледува пропратните документи и фитосанитарно-
то уверение и доколку тие одговараат на пропишано-
то со оваа наредба и Законот за заштита на растенија-
та, го пополнува и издава фитосанитарниот контро-
лен лист, со кој го задолжува соодветниот царински 
орган за стоковно царинење да го определи просто-
рот, каде што пратката компир привремено ќе се чу-
ва. Надлежниот инспектор во местото на складирање, 
врши здравствен преглед и зема мостра за испитување 
на присуството на бактериското венење на компирот 
и врз основа на резултатите од лабораториската 
анализа го завршува здравствениот преглед; 

7. за наодот на инспекторот веднаш се известува 
Управата за заштита на растенијата при Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство; 

8. податоците од евиденцијата за увоз на компирот 
ги води увозникот и ги доставува до Управата за заш-
тита на растенијата. 

Член 3 
За увоз на компир, наменет за исхрана и индустри-

ска преработка, во Република Македонија, мораат да . 
се преземат следните мерки: 

1. во зависност од присуството на причинителот на 
бактериското венење на компирот во државата од ка-
де потекнува, инспекторот при увозот на компир во 
Република Македонија, покрај задолжителниот здрав-
ствен преглед на пратките компир и прегледот на 
пропратните документи, ќе земе мостри за лаборато-
риско испитување на присуството на тој штетен орга-
низам. Просечната мостра се зема во најмалку две 
повторувања, а во секое повторување има по 200 кр-
толи. Мострите мораат да бидат тестирани - испитани 
во овластена лабораторија во Република Македонија 
со 1Р-тест или со еквивалентен тест; 

2. при увоз на компир, наменет за исхрана и индус-
триска преработка, покрај мерките од точка 1 на овој 
член, се применуваат и мерките од точките 2, 5, 6 и 7 
од членот 2 на оваа наредба. 

Член 4 
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 10-7704/1 
16 октомври 2000 година Министер, 

Скопје Марјан Ѓорчев, с.р. 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 15 од Законот за јавните набав-

ки ("Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-12/340 
I. За набавка на-
I. Патнички моторни возила до 1500 ццм,со 
стандардна изведоа, сериска стандардна опрема 
на производителот и 4 или 5 врати.. . .24 возила. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество-на правни лица, кои вршат стопанска дејност, 
а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 
од Законот за јавните набавки. 

Набавката^ делива по количини 
II. Понудата треба да содржи: 
1. име, адреса и седиште на понудувачот, 
2 цени, поединечни и вкупно за наведените сред-

ства, без пресметана царина, со посебно искажан 
ДДВ, франко краен корисник, 

3. квалитет на средствата според техничките ка-
рактеристики на производителот на возилата (по 
стандард ИСО-9000 и Законот за стандардизација -
"Сл. весник на РМ“ бр. 23/95), а согласно бараните ка-
рактеристики со овој повик (каталози или проспекти), 

4. начин и услови на плаќање (можност за увоз на 
средствата), 

5 рок на испорака на средствата, 
6. гарантен рок, 
7. обезбеден сервис и одржување и 
8. рок на важност на понудата 
IV. Со понудата потребно-е да се достави докумен-

тација (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 
1. За финансиската и економска способност сог-

ласно член 22 од законот односно документ за бони-
тет издаден од носителот на платниот промет 

2. Доказ согласно член 24, точка а) и б) од законот. 
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот 

согласно член 23 од законот (понудувачот треба да 
достави референтна листа на извршени испораки во 
досегашниот период, обезбеден сервис со располож-
лива техничка опрема и стручен кадар и резервни де-
лови за понудените средства) 

V Критериуми за избор на најповолен понудувач 
согласно член 25, став 1, алинеја втора од законот и 
тоа: цена (60 поени), квалитет (30 поени) и начин на 
плаќање (10 поени). 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-

12/340, во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и документација од гла-
ва IV. треба да бидат уредно доставени согласно член 
52, 53 и 54 од законот, на адреса: Министерство за од-
брана на РМ, ул "Орце Николов“ бб, Скопје или со 
предавање на Комисијата на самото јавно отворање 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3 Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Комиси-
јата за јавни набавки да и достават писмено овластува-
ње од понудувачот за учество на јавното отворање. 

VII. Рок за доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во дневниот печат и "Службен весник на 
РМ.", а јавното отворање на понудите, во присуство 
на понудувачите ќе се одржи на 20.11.2000 година, во 
10,00 часот, во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, ул. "Орце Николов“ бб, Скопје. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци и докумен-
тацијата од овој повик, се сметаат за нецелосни и ис-
тите нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 091/28 21 70. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ“ бр 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Општина Желино - Желино, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/00 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКАТА ЗГРАДА 

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1 1 Набавувач, општина Желино - Желино. 
1.2 Предмет на набавката: Градежно занатски ра-

боти за изградба на општинската зграда 
1.3. Постапка по овој јавен повик ќе се спроведе во 

согласност со Законот за јавните набавки. 
1.4 Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- најниската цена, 
- начин на плаќање, 
- рок на изведба, 
- референтна листа, 
- техничка опременост. 
1.5. Рок на важност на понудата- 30 дена од денот 

на прифаќањето на понудата. 
2 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2 1. П,онудата треба да содржи единечни цени за 

сите позиции и вкупна цена изразена во денари 
2 2 Цената треба да биде конечна со вкалкулирани 

сите даночни обврски. 
2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 

сукцесивно по доставени ситуации, без аванс 
2.4. Рок на изведување е по динамика на нарачателот 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорно лице на по-
нудувачот, 

Понудата треба да биде изработена на подигната-
та тендерска документација. Понудите треба да се 
достават до архивата на општина Желино - Желино, 
п п. 91226, Желино. 

3 2 Понудувачите покрај понудата задолжително тре-
ба да ја достават и следната придружна документација-

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина ја пропишува министерот за 
финансии со Правилник, 

- доказ дека понудувачот не е во стечај или е во 
процес на ликвидација согласно член 24 точка а., 

- потврда од судот дека на понудувачот не му е из-
речена мерка на безбедност - забрана на вршење на 
дејност согласно член 24. 

3 3. Напомена сите документи треба да бидат ори-
гинални или заверени од нотар. 

3 4 Понудите треба да се достават согласно член 
52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

4. РОКОВИ 
4 1. Отворениот повик трае до 15.12.2000 година 
4 2 Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

15.12.2000 година во 12,00 часот во просториите на 
Единицата на локалната самоуправа - Желино. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

4.4 Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на следните телефонски броеви: 
Тел. 094/378-030; Фах 094/378-040. 

Комисија за јавни набавки 
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2892. Одлука за определување највисоки цени на 
одделни нафтени деривати утврдени сог-
ласно Методологијата 5027 

2893. Одлука за утврдување надомест за рабо-
тата на претседателот и членовите на Сове-
тот за македонски јазик 5027 

2894. Наредба за преземање мерки при увоз на 
компир во Република Македонија 5028 
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