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1546. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ Ц ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОР-

ГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за органите на управата, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 декември 1998 година. 

Број 07-4512/1 
29 декември 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Ч л е н 1 

Во Законот за органите на управата („Службен вес-
ник на СРМ" број 40/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 63/94), во членот 113 по точ-
ката 6 се додава нова точка 6-а, коЈа гласи: 

„6-а) Министерство за трговија". 
Во точката 8) по зборот „урбанизам" запирката се 

заменува со сврзникот „и", а зборовите: „и заштита на 
животната средина" се бришат 

По точката 8 се додава нова точка 8-а) која гласи: 
,,8-а) Министерство за животна средина". 
Точката 8-а) станува 8-6) 
Во точката 11) зборовите „и физичка култура" се 

бришат. 
По точката 11) се додава нова точка 11-а) која гласи: 
„Н~а) Министерство за млади и спорт". 
По точката 14) се додаваат три нови точки: 15), 16) и 

17), кои гласат: 
„15) Министерство за локална самоуправа, 
16) Министерство за иселеништво и 
17) Министерство за информации" 

Член 2 

Во членот 118 во 28-от ред по зборот „Македонија" 
се става точка, а точката и запирката и зборовите до 
крајот на реченицата се бришат. 

Член 3 
Во членот 119 став 1 точката на крајот се заменува 

со запирка и се додаваат зборовите: „формирањето и 
користењето на стоковни резерви и мерките за интер-
венција на пазарот". 

Во став 2 алинеја 1 сврзникот „и" се брише, а во 
алинејата 2 точката на крајот се заменува со сврзникот 
„и" и се додава нова алинеја 3, која гласи. 

„- Дирекција за стоковни резерви". 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Дирекцијата за стоковни резерви има својство на 

правно лице". 
Член 4 

Членот 120 се менува и гласи: 
„Министерството за стопанство ги врши работите 

што се однесуваат на техничко-технолошките; економ:-
ските и другите прашања од значење за развојот на 
индустријата, рударството и енергетиката по гранки, 
групации и производи; развојот на суровинската база и 
производството; обезбедувањето со суровини и репро-
материјали; искористувањето на капацитетите; развог 
Јот, модернизацијата и примената на техничко-технот 
лошки и други достигања; обликувањето на структу-
рата на индустриското производство и производстве-
ната ориентација и специјализација, развојот на ге-
олошките истражувања на минералните суровини и 
нивната валоризација преку експлоатации и финализа-
ција, билансирањето на резервите на минерални суро-
вини, инвестиционата активност од областите од него>в 
делокруг, производството и услугите за посебни на-
мени, производството на енергија, енергетските би-
ланси, штедењето, супституциЈата и рационалното ко-
ристен,с на енергијата, суровините и репроматеријали-
те >производствено - техничките аспекти на деловно 
техничката соработка, производствената кооперација^ 
заедничките вложувања во земјата и странство; приме-
ната на општите и техничките нормативи прописи, и 
стандарди; развојот и унапредувањето на малото сто-
панство во вршењето на стопански, производни, зана-
етчиски, туристички,угостителски, превознички и 
други услуги и задругарството, како дејности што се 
вршат во сите форми на сопственост; туризмоттури-
стичката понуда и пропаганда и туристичките услуги, 
развојот и унапредувањето на туризмот и угостител-
ството; инспекциски надзор во .областите од неговиот 
делокруг и другите работи определени со закон. ^ 

Во составот на Министерството за стопанство се: 
- Републичката управа зта наменско производство; 
- Републичкиот инспекторат за техничка инспек-

ција; 
- Дирекцијата за туризам и 
- Заводот за стандардизација и метрологија. 
Дирекцијата за туризам и Заводот за стандардиза-

ција и метрологија имаат својство на правно лице." 

Член 5 
По членот 120 се додава нов член 120-а, кој гласи: 
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„Чле 120-а 

Министерството"за трговија ги врши работите што 
се однесуваат на следењето на состојбата и појавите на, 
Пазарот на стоки и услуги и дејството на мерките на 
економската полцтика;влијанието на стопанските дви-
жења врз пазарот на стоки и услуги и пазарните односи, 
тековните материјални биланси и снабдувањето на ос-
новните прехранбени производи и други стоки за ши-
рока потрошувачка; трговијата; прометот на стоки, 
вршењето на услугите и нивното унапредување ^ р а з -
вој; трговски и други услуги и следењето на анализира-
њ>ето на движењето на цените на производите и услу-
т»ите; непосредна контрола на цените и нивното влија-
ние во остварувањето на политиката на цените;се 
грижи за остварување на економските односи и сора-
ботка со други држави и меѓународни организации, а 
особено за унапредување и поттикнување на економ-
ската соработка во определени стопански области; ги 
следи меѓународните стопански движења, како и нив-
ното влијание врз економските односи на Република 
Македонија, се грижи за системот на надворешно-
трговското работење и неговото унапредувал>е; промет 

на стоки и услуги со странство; странските вложувања 
во Република Македонија; долгорочната производ-

ствена кооперација меѓу домашните претпријатија и 
странски лица; ги уредува инвестиционите работи што 
ги изведуваат странските лица во Република Македо-
нија и инвестиционите работи што ги изведуваат до-
машните претпријатија во странство; условите за осно-
°вање и работа на претставништва на сгрански фирми во 
Република Македонија; инспекцисЈШ надзор во областа 
на неговиот делокруг и врши други работи определени 
со закон. ( „ 

Во состав на Министерството за трговија е 
3 Републичкиот пазарен инспекторат." 

Член 6 

Членот 122 се менува и гласи: 
„Министерството за урбанизам и градежништво п* 

врши работите нЈгго се однесуваат на просторното и 
урбанистичкото - планирање; градежништво; станбено-
комуналните работи; инвестиционата изградба, станбе-
ната и комуналната изградба, станбените односи и пра-
шања, уредување на просторот и градежното земјиште; 
доделување на градежното земјиште со кое управува 
Република Македонија, утврдување на условите за 
градба;соработка со научни институции за изготвување 
стандарди, нормативи, правилници за регулирање на 
градбата, просторното и урбанистичкото планирање; 
создавање и координација на просторниот информати-
вен систем; инспекциска надзор врз работите од него-
виот делокруг; врши и други работи определени со за-
кон.. " 

Во составот на Министерското за урбанизам и гра-
дежништво се: 

- Републичкиот инспекторат за урбанизам и градеж-
ништво и 

- Републичкиот завод за просторен информативен 
систем." 

Член 7 

По членот 122 се додава нов член 122-а, кој гласи: 

„Член 122-а 

Министерството за животна средина ги врши рабо-
тите што се однесуваат на следење на состојбата на 
животната ср>едина; предлагање мерки и активности за 

заштита на водите, почвата, воздухот и озонската об-
вивка, заштитата од бучава, радијација, заштита на би-
одиверзитетот, геодиверзитетот, националните пар-
кови и заштитените области; реставрација на загаде-
ните делови од животната средина;соработка со научни 
институции за изготвување стандарди, нормативи, пра-
вилник за регулирање на заштитата на животната сре-~ 
дина; Изградба на систем на самофинансирање со само-
стојните извори, видови и висина на еколошки надоме-
стоци и други давачки; соработка со здруженија на гра-
ѓани, граѓански иницијативи и други облици на 1раѓанско 
дејствување; инспекциски Надзор во областа на не*го-
виот делокруг; врши и други работи определени со за-
кон. 

Во составот на Министерството за животна средина 
е 

Републичкиот инспекторат за животна средина/' 

Член 8 Членот 122-а станува член 122-6. 

Член 9 

Во членот 123 став 1 зборовите: „заштита на би-
олошкиот свет и заштитата на земјиштето од загадува-
њето" и зборовите: „заштитата на водите од загаду-
вана и друго" се бришат. 

Член 10 

Во членот 124 став 1 збирот „младината" и запир-
ката се бришат. 

Член 11 
' 

Во членот 125 став 1 зборовите:„и физичка култу-
ра", односно „и физичката култура" ќ зббровите: „ги 
следи спортските и спортско-рекреативните активно-
сти на организациите за физичка култура и други орга-
низации и заедници, го следи развојот на врвниот 
спорт" се бришат. 

Член 12 

По "членот 125 се додава нов член 125-а, кој гласи: 

„Член 125-а 

Министерството за млади и спорт ги врши работите 
што се однесуваат на грижата за психофизички^г раз-
вој на младите и нивната заштита од болести на завис-
ности, проституцијата, криминалот и другите социо-
патолошки појави; се грижи за општествениот статус 
на младите; остварувањето на правото на вработувал>е 
и другата права; ги поттикнува и помага различните 
облици на организирање на младите; ја поттикнува и 
помага меѓународната соработка на младите и нивните 
асоцијации; презема активности за создавање на услови 
за задржување во Република Македонија на способните 
и талентирани млади, како и создавање на услови за 
стимулирање на нивното враќање во Република Маке-
донија ;ги следи спортските и спортско-рекреативните 
активности на организациите за физичка култура и дру-
гите организации и заедници; го следи развојот на 
врвниот спорт и врши други работи определени со за-
кон". 



Член 13 ' 
По членот 128 се додаваат три нови членови: 128-а,, 

128-6 и 128-в, кои гласат: 

„Член 128-а 

Министерството за локална^ самоуправа ги врши ра-
ботите што се однесуваат на: ррганизацијата и рабо-
тата на органите на единиците на локалната самоу-
права; го следи развојот и предлага мерки за унапреду-
вање на локалната самоуправа; предлагање мерки за 
развој на системот на самофинансирање на единиците 
на локалната самоуправа; соработка со научни институ-
ции за изготвување програма за побрз развој на недо-
волно развиените единици на локалната самоуправа; 
предлагање мерки за логистичка поддршка и примена 
на современи методологии и техники на раководење и 
управување со единиците на локалната самоуправа; во-
споставува! 1>е погодни механизми за инкорпорирана и 
разработување на мислењата и иницијативите на граѓа-
ните и правните лица во единицата на локалната самоу-
права; надзор над законитоста на работата на органите 
на единицата на локалната самоуправа; врши инспекци-
ски надзор во однос на работите што Републиката им ги 
доверува на органите на единиците на локалната самоу-
права и контрола над извршувањето на управните акти 
и дава инструкции и упатства за примена на законите и 
другите општи акти, врши и други работи определени 
со закон 

Во составот на Министерството за локална самоу-
права е 

Републичкиот инспекторат за локалната самоу-
права. 

Член 128-6 
Министерството за иселеништво ги врши работите 

што се однесуваат на положбата и правата на иселени-
ците од Македонија, го помага нивниот културен развој 
и ги унапредува врските со нив и нивните организации; 
се грижи за постојано запознавање на иселениците со 
состојбата во Република Македонија; презема активно-
сти за создавање на услови за враќање на иселениците 
во Републиката; создава услови за вклучување на исе-
лениците во политичкиот живот на Републиката и 
врши други работи определени со закон. 

Член 128-в 
Министерството за информации ги врши работите 

што се однесуваат на печатот, радиото, телевизијата и 
другите средства за јавно информирање; информира-
њето на домашната и странската јавност, нашите сона-
родници и работниците на работа во странство за живо-
тот и развојот на државата; дејноста на странските ин-
формативни установи и странските новинари на тери-
торијата на државата; ги следи и проучува прашањата 
од областа на јавното информирање и прашањата на 
организацијата на средствата за јавно информирање; ја 
следи материјалната основа на информативната дејност 
и развојот на мрежата на средствата за јавно информи-
рана; се грижи за редовно известување на јавноста за 
работата на Владата, министерствата и другите органи 
на управата; се грижи за спроведување на законите од 
областа на јавното информирање, врши акредитација 
на новинари за следење на работата на Владата и дру-
гите државни органи; води евиденција за јавните гла-
сила; врши издавачка дејност од посебно значење за 
афирмација на Република Македонија; организира кон-
ференции за печат и врши и други работи определени 
со закон.44 

Член 14 
Во членот 232 зборовите „од една петтина до три 

плати" се заменуваат со зборовите: „5.000 до 30.000 
денари". 

Член 15 
Распоредувањето на работниците, опремата и ин-

вентарот, архивата, документацијата, средствата за ра-
бота и другите средства на новооснованите министер.-
ства се обезбедуваат од министерствата кои претходно 
ги имале овие надлежности, односно од постојните ра-
ботници, средства за работа и други средства на Вла-
дата и органите на управата 

Распоредувањето од став 1 на овој член, согласно со 
овој закон ќе се изврши во рок од 30 дена од денот нџ 
влегувањето во сила на овој закон. ^ 

Во рокот од став 2 на овој член ќе се донесат 
општите акти за организација и работа и за системати-
зација на работите и задачите на министерствата кои се 
основани со овој закон. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 

1547. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу; 
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
н 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
Владата на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 декември 1998 година. 

Број 07-4519/1 Претседател 
29 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ' 

Член 1 
Во Законот за Владата на Република Македорда 

(„Службен весник на СРМ" број 38/90 и „Службене вес-
ник на Република Македонија" број 63/94), во членот 47 
став 1 зборовите: „и Секретаријатот за информации јна 
Владата" се бришат, а зборовите: „како самостојни 
стручни служби" се заменуваат со зборовите: „како 
самостојна стручна служба". 

Во став 2 зборовите: „и со Секретаријатот за инфор-
мации" се бришат. 

Член 2 
Членот 48-а се брише. 

Член 3 
Во членот 50 зборовите: „Секретаријатот за инфор-

мации" се бришат. 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија". 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 63-Стр. 3291 
30декември 1998 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 
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1548. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Рс публика 
Македонија и претседателот на Собранието па Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

^ I Се прогласува Законот за изменуваше и дополну-
вање на Законот за трговските друштва, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 декември 1998 година. 

Број 07-4511/1 Претседател 
29 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

^ З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

X" Член 1 
. Во Законот за трговските друштва („Службен вес-

Шк на Република Македонија" број 28/96, 7/97, 21/98 и 
ЗД98), во членот 112 став (3) бројот „10 ООО" се заме-
нува со бројот „5.000". 

Член 2 
тие Во членот 119 став (1) бројот „5.000" се заменува со 
Г ^ ј о т „3.000". 

Член 3 
Во членот 203 став (3) во првиот ред бројот „10.000" 

^заменува со бројот „5.000", а во четвртиот ред бројот 
ШОЈН)'" се заменува со бројот „3.000" 

, Член 4 
,тнѕВо членот 703 во став (1) зборовите: „50 до 150 
плати" се заменуваат со зборовите: „50.000 до 150.000 
/Јашари", а зборовите: „стопански престап" се замену-

ЈјШ^ СО збирот „прекршок". 
ЛЈВо став (2) зборовите: „заштитна мерка" се замену-

ваат со зборовите' „мерка за безбедност", а по зборот 
„години" се става „точка", а зборовите до крајот на 
реченицата се бришат. 

-миј. Член 5 
Во членот 704 во уводната реченица на став (1) збо-

ровите: „80 до 240 плати" се заменуваат со зборовите: 
„80.000 до 240.000 денари", а зборовите: „стопански 
д р 

стап" се заменуваат со зборот „прекршок". 
Во став ̂ (2) зборовите: „ заштитна мерка" се замену-

ваат со збировите, „мерка за безбедност44, а зборовите 
„4ри до осум44 се 'заменуваат со 'зборовите: „две до пет44. 

" Востав (3) 'зборовите: „пет до десет плати44 се 'заме-
нуваат со зборовите: „10.000 до 50 ООО денари44, а зборо-
вите. „стопански престап44 се заменуваат со зборот 
„прекршок" 

Ставот (4) се брише. 
4 Ч л е н 6 
у Во, член,от,705,во уводната реченица на став (1) 'збо-

ровите „80 до 250 млати" се 'заменуваат со зборовите 
„КОПНО до 2^0 000 денари44, а зборовите „стопански 

престап" се заменуваат со зборот „прекршок44, а по 
точката 1) се додаваат две нови точки 1-а) и 1-6), кои 
гласат: ^ 

,,1-а) не дозволи пренос на акција (член 290) и 
1-6) не го забележи преносот или промената во кни-

гата на акции (член 291).44 

Во став (2) зборовите „ миггитна мерка" се имену-
ваат со зборови и „мерка м ос збе/цност", а зборовите: 
„три до осум4' се Јамо!) наат со зборовите, „две до пет". 

Во став (3) зборовите: „пет до десет плати" се заме-
нуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари", а зборо-
вите: „стопански престап" се заменуваат со зборот 
„прекршок44. 

Ставот (4) се брише. 
Член 7 

Во членот 706 во уводната реченица на став (1) збо-
ровите: „Ј20 до 250 плати44 се заменуваат со зборовите: 
„100.000 до 300.000 денари44, а зборовите: „стопански 
престап" се заменуваат со зборот „прекршок'4. 

Во став (2) зборовите^ „пет до десет плати" се заме-
нуваат со зборовите: „15.000 до 50.00 денари", а зборо-
вите: „стопански престап" се заменуваат со зборот 
,,прекршок" 

Ставот (3) се брише. 

Член 8 
Во членот 707 во уводната реченица на став (1) збо-

ровите: „80 до 230 плати44 се заменуваат со зборовите: 
„80.000 до 250 000 денари44, а зборовите: „стопански 
престап44 се заменуваат со зборот „прекршок44. 

Во став (2) зборовите; „пет до десет плати44 се заме-
нуваат со зборовите: '„15.000 до 50.000 денари44, а зборо-
вите: „стопански престап44 се заменуваат со зборот 
,,прекршок44. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Покрај паричната казна за прекршокот од став 1 
точка 5 на овој член ќе се изрече мерка на безбедност 
забрана на вршење на определена дејност во трасите од 
една до пет години.44 

Член 9 
Во членот 708 зборовите: „80 до 250 плати44 се заме-

нуваат со зборовите: „80.000 до 250.000 денари44, а збо-
ровите: „стопански престап44 се заменуваат со зборот 
„прекршок44. 

Член 10 
Во членот 709 во уводната реченица на став (1) збо-

ровите: „пет до петнаесет плати44 се заменуваат со збо-
ровите „10.000 до 40.000 денари". 

Во став (2) зборовите: „заштитна мерка44 се замену-
ваат со зборовите: „мерка за безбедност44, а по зборот 
„година" се става „точка44 и зборовите до крајот на 
реченицата се бришат 

Член 11 
Во членот 710 во уводната реченица на'став (1) збо-

ровите: „пет до 20 плати" се заменуваат со зборовите: 
"15.000 до 50 (ММ) денари". 

Во став (2) зборовите „една: до три плати44 се заме-
нуваат со зборовите: „10.000 до ^0:000 денари44. 

Ставот (3) се брише 
Член 12 

Во членот 711 во уводната реченица на став (1) збо-
ровите: „пет до 20 ил.ин 4 се заменуваат со зборовите: 
„15.000 до 50.000 денари". 

Во став (2) зборови! е: ,,една до три плати44 се заме-
нуваат со 'зборовите ..10.000 до 30.000 денари". 

Ставот (3) се брише 
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1550. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат * 

Член 13 

Во членовите 713, 714 став (1), 718-а и во 724 зборо-
вите: „31- декември 1998 година44 се заменуваат со збо-
ровите: „30 јуни 1999 г о д и н а . 

Член 14' 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во„Службен весник на Република Македонија". 

1549. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Се прогласува Законот за изменување на Царин-
скиот закон, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 декември 1998 година. 

Број 07-4514/1 Претседател 
29 декември 1998 година н а РепубликаМакедонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д•р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Член 1 

Во Царинскиот закон („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 21/98), членот 220 се менува и 
гласи: 

„Со денот на, примената на овој закон престануваат 
да важат: Законот за царините („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и Зако-
нот за слободните и царинските зони („Службен лист 
на СФРГ бр. 3/90). 

Законот за царинската управа („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 25/92) престанува да важи 
на 1 јануари 1999 година." 

Член 2 
Во членот 221 зборовите: „1 јануари 1999 година" се 

заменуваат со зборовите „1 јануари 2000-та година, 
освен одредбите од делот II делокруг,' начин на работа 
и организација на органот на управата, кои ќе се приме-
нуваат од 1 јануари 1999 година." 

Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен бесник на Република Македонија". 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
д~р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

Член 1 
Во Законот за акцизите („Службен весник на Репу-

блика Македонија" број 78/93, 70/94,14/95, 42/95,71/%, 
5/97, 36/97 и 7/98), во Тарифата на акцизите во тариф-
ниот број 1 став 1 точките 1), 2), 3) и 7) се менуваат^ 
гласат: л*и 

"1) Моторен бензин 
- МБ-86 22,50 ден./лнт. 
- МБ-98 24,00 ден. /лт. 
- БМБ-95 21,50 ден./лит. 

2) Дизел гориво 
- Д-1 .12,00 ден./лит. 
- Д-2 12,00 ден./л#г. 

3) Масло за горење екстралесно (ЕЛ) 
- Е Л 3,00 ден ./лит. 

7) Масло за горење - мазут и тоа: 
~ лесно (Л), средно (С), тешко (Т), екстра тешко (ЕТ), 
нискосулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно средно 
(НСС)и нискосулфурно тешко (ИСТ) 0,10 ден./кг." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". * 

1551. 
Врз основа на член 84, став ^алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија44 бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија44 бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Делумно се ослободува од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 
1. Петар Божидар Христовски од Битола, во траење 

од 8 месеци. 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување наЗаконот за 
акцизите, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 29 декември 1998 година. 

Број 07-4513/1 Претседател 
29 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
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II 
Извршувањето на казната затвор му се заменува со 

условна осуда за време од 1 година на осуденото лице: 
1. Ицо Стојан Стојанов од с. Сарај, во траење од 4 

месеци. 
III 

Оваа одлука "влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе ее објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 08-1045 Претседател 
28декември1998година на Република Македонија. 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

1552. 
Врз основа на член 29 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93 
3/94 и 71/96), Собранието на Република Македонија, 

на седницата одржана на 29 декември 1998 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНК-
ЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 

ГОДИНА 

Член 1 
д Д о донесувањето на Буџетот на Република Македо-

нија за 1999 година, а најдоцна до 31 март 1999 година, 
де врши привремено финансирање на функциите на Ре-
публика Македонија. 

Член 2 
Привременото финансирање врз основа на оваа од-

лука, се врши согласно со член 29 ед Законот за буџе-
тите, односно Министерството за финансии врши ис-
т а т а на средства од Буџетот по позиции, но најмногу 

една третина од извршените трошоци во четвртиот 
квартал во претходната фискална година за секој ме-
сец. 

Член 3 
Приходите што ќе се остварат и трошоците кои ќе 

се извршат во периодот на привременото финанси-
рање, се составен дел на Буџетот на Република Македо-
нија за 1999 година. 

Член 4 
Извршувањето на средствата по одделни категории, 

поткатегории, ставки и потставки и корисници се врши 
согласно со Законот за извршување на Буџетот на Ре-
публика Македонија за 1998 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1999 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4530/1 * „ ^ Претседател 

29 декември 1998 година"3 Собранието на Република 
Скопје „ Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НА МИНИСТЕРСТВАТА, 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СО-

БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Анкетната комисија за испитување на јавните 
набавки на министерствата, Владата на Република Ма-
кедонија и Собранието на Република Македонија, се 
избираат: 

а) за претседател 
Чедо Петров 
б) за членови: 
Борче Сибиновски, 
Алексадар Флоровски, 
Горан Невеновски, 
Алексадар Талевски, 
Слободан Даневски, 
Мевлан Таири, 
Ризван Сулејмани, 
Фадил Бајрами, 
Благој Стојковски и 
Кирил Настески. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4506/1 „ ^ Претседател 
29 декември 1998 година«3 Собранието на Република 

Скопје „ Македонија, д~р Саво Климовска, с.р. 

1553. 
Врз основа на член 76 став 2 од Уставот на Репу-
блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29 декември 1998 година, 
донесе 

1554. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија4" 
број 17/97-пречистен текст), Собранието на Република 
Македонка, на седницата одржана на 29 декември 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ДЕБАР 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар - Дебар, се 
избираат: 

Ѓорѓи Илиевски, педагог од Дебар, 
Асан Кадриоски, наставник во Основате училиште 

„Коле Канински" - с. Горно Косоврасте, 
Латиф Пајкоски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија и 
Кастриот Хаџиреџа, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија. 
2. Со изборот на овие членови на Управниот одбор 

на Јавната здравствена организација Медицински цен-
тар - Дебар им престанува мандатот на досегашните 
членови на Управниот одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4507/1 Претседател 
29 декември 1998 година1121 Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 



1555. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република 1у1акедонија" 
бр. 17/97 - пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 декември^ 1998 
година^ донесе ; . 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НАДА МИХАЈЛОВА" 

ПРОБИШТИП 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом „Нада Михајлова" 
- Пробиштип, се избираат: , , 

Елизабета Мијалчева, професор во Гимназијата 
„Наум Наумовски - Борче" - Пробиштип, 

Добре Постолов, хемиски техничар од Пробиштип, 
Рајна Станковска, медицинска сестра од Пробиштип 

и 
Ацо Стоилковски, раководител во „Жито-клас" -

Пробиштип. 
2. Со изборот на овие членови на Управниот одбор 

на Јавната здравствена организација Здравствен дом 
„Нада Михајлова" - Пробиштип им престанува манда-
тот на досегашните членови на Управниот одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4504/1 Претседател 

29 декември 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, д-р Саво Климовски, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 63-Стр. 3295 

1556. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 36/ 
95), а во врска со Одлуката за определувана на бројот 
на судиите во основните судови („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 6/96), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29 декем-
ври 1998 година, донес<е 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОС-
НОВНИТЕ СУДОВИ ВО ГЕВГЕЛИЈА И ПРИЛЕП 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на 

1) еден судија на Основниот суд во Гевгелија и 
2) еден судија на Основниот суд во Прилеп. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 43 од Законот за судовите 
(државјанин на Република Македонија, кој ти испол-
нува општите услови определени со закон за заснован>о 
работен однос во орган на државната управа, кој с 
дипломиран правник со положен правосуден испит, кој 
ужива, углед за вршење на судиската функција и кој има 
работно искуство со потврдени резултати на правни 
работи по полаган>ето на правосудниот испит над пет 
години), пријавите со потребните документи да ги под-
несат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена 
од денот на објавуван>ото на Одлуката во „Службен 
босниќ на Република Македонија". 

3 Оваа одлука ќе со објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот „Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4505/1 Претседател 

29 декември 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д~р Саво Климовски, с р. 

1557. 
Врз основа на член 83 од Деловникот на Собранието 

на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За секретар на Собранието на Република Македо-
нија се именува 

Каролина Огњановиќ - Чукалиева. 
2. Со именувањето на новиот секретар на Собрани-

ето на Република Македонија, му престанува функци-
јата на досегашниот секретар Ѓорѓи Стрезоски. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4508/1 Претседател 
29 декември 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д~р Саво Климовски, с. р. 

1558. — 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95 и 43/95) 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! 
Република Македонија, на седницата одржана 
28.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати^ 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: *оз 

а) Моторни бензини ден/лит 
-МБ-86 до 8,680 
- МБ-98 до 8,792 
- БМБ-95 до 9,627 ^ 
б) Дизел гориво ден/лит 
- Д-1 до 7^935 т 
-Д-2 до 7,594 
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ) до 8,907 
г) Мазут до 5.805 дсн/кг. 

2. Претпријатијата и другите правни лица, 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 малопродажни 
цени да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини ден/лит 
-МБ-86 до 33 ДО 
- МБ-98 до 34,50 
- БМБ-95 до 33,00 
б) Гасно масло - дизел гориво ден/лит 
-Д-1 до 21,50 
-Д-2 до 21,00 
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ) до 13,50 
г) Масло за горење (Мазут) до 6,20 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 франко производител во земјата. 

30 декември 1998 
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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 потгочката „г" на 
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,312 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

а) Моторни бензини ден/лит 
-МБ-86 до 1,508 
- МБ-98 до 1,3% 
- БМБ-95 до 1,561 
б) Дизел гориво ден/лит 

. -Д-1 до 1,253 
1 -Д-2 до 1,094 

в) Масло за горење ден/лит 
- екстра леснр (ЕЛ) до 1,281 
г) Масло за горење (мазут) * до 0,295 ден/кг. 

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
<&аа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата 
во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензискр-
инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлика влегува во сила со денот, на објавува-
њето во „Службен весник нз Република Македонија". 

Бр 23-3242/1 Претседател на Владата 
2$ декември 1998 годин<а на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1559. 
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 за 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 28.12.1998 
година, донесе в 

и О _ Д Л У К А "ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
; ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

1. Цените на одделни комунални услуги формирани 
и применети на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука се определуваа^ како највисоки цени и тоа: 

- производство и испорака на сурова вода за водос-
набдување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одредување на отпадни води 

(освен колекторите); 
-г одржување на чистотата во градови и населби (из-

несување и депонирање н^ смет); и 
- други комунални услуги; погребни услуги вклучу-

ги и трошоците за погребно место и закупот на 
т ш место. 

0*2. Остварениот побавен пораст на цените од точка 1 
на: оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај 
одделни претпријатија ќе се Отстранува при спроведува-
њето на оваа одлука. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за стопанство. 

4. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.1999 година. 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

Бр. 23-3174/1 „ 
28 декември 1998 година Претседател на Владата 

Скопје ' н а Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1560, 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр.. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член,4(Ѕ* став З од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник ца СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ4^бр. 63/94), Влагата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А Ј В И С О К ЦЕНИ НА 

ПТТ УСЛУГИТЕ 

1. Цените на ПТТ услугите и цените на, корисниците 
на достојната стационарна телефонска мрежа (ПСТМ) 
за разговорите со корисниците на мобилната телефо-
нија формирани и применети според дрстрјните про-
писи, се определуваат како највисок цени, 

2. Оваа одлука ќе се применувало 31.03.1999 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „(„Службен весник на Реп-. 
блика Македонија 

Во 23-3176/1 Претседател да Владата 
28 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 
. 

1561. 
Врз основа на член 6 од Законот за ограничување на 

изборните приходи за финансиран« на јавните потреби 
за 1997 година („Службен весник на Република Македо-

нија бр. 71/96) 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 
28.12.1998 година, донесе Л 

О Д Л У К А _ 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО 

НА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1998 ГОДИНА 

Ј. Дел од остварените вишоци на приходите над доз-
воленото ниво на потрошувачка во 1998 година во из-
нос од 3*410.000 денари се распределуваат на следните 
единици на локалната самоуправа: 
1. Бач . 250.000 денари 
2. Цапари 600.000енари 
3. Вруток 500.000 денари 
4. Другово 360.000денари 
5. Оризари . 600.000денари 
6. Подареш 300,000 денари 
7. Камењане 200 000 денари 
8. Извор 600000 Денари 
Вкупно: .3.410.000 денари 

2. Единиците на локалната самоуправа се должни 
средствата од точка 1 на оваа одлука да ги користат 
наменски. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии/Средствата ќе се преведат 
на жиро сметките на буџетите на единиците на локал-
ната самоуправа. 

4. Оваа одлука влегува во сила! со денот "на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

• Македонија". 
Бр. 23-3190/1 

28 декември 1998 година 
Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Ѓеоргиевски, с.р. 
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Шг: 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр.23/95, 3(У95и 43/95) и 
член 46, став 3 од Законот за брадата наРепу блика 
Македонија („Службен весник' на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. $3^4), Владата на Репу-
блика Македонија, На седни дата'одржана на 28.12.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Заради спречување на монополското формирање 
на цените на одделни производи и услуги во производ-
ството, прометот и при вршел>е на услугите, како нај-
високи цени се определуваат цените кои според постој-
ните прописи се формирани и применети на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука и тоа: 

- производство и промет• на брашно тип „500" и леб 
произведен од брашно тип „500" од 600 грама; 

- производство и промет на нафта и нафтени дери-
вати; 

- производство, пренос и дистрибуција на елек-
трична енергија; 

- ПТТ услуги во внатрешниот сообраќај и со јавната 
мобилна телефонија само за корисниците на постојната 
стационарна телефонска мрежа (ПСТМ); 

- превоз на патници и стоки во железничкиот соо-
браќај; 

- производство и испорака на сурова вода за водос-
набдување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одведување на отпадни води 

(освен колекторите); 
- одржување чистота во градови и населби (изнесу-

вање и депонирање на смет); 
- други комунални услуги: погребни услуги, вклучу-

вајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на 
тоа место; 

- провизиите во платниот промет; 
- дистрибуција на природниот гас; и 
- услуги за задолжително осигурување на моторни 

возила. 
2. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.1999 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањ>ето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-3173/1 
28 декември 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1563. 
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 за 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 28.12.1998 
година, донесе 

2. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.1999 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-3175/1 
28 декември 1998 година 

Скопје 

Претседател На Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1564. 
Врз основа на член 18 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97) 
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 Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА 

1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република1 

Македонија за 1999 година. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од? 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-3166/1 
28 декември 1998 година 

Скопје 
I 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, ) 
Љубчо Георгиевски, с.р. р 

А 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 

1. Цените на електричната енергија формирани и 
применети по постојните тарифни ставови се определу-
ваат како највисоки цени. 

1565. -
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба^ 

на становите во општествена сопственост („Службен 
весник на Република Македонија" број 36/90 и 62/92) 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 Македонија, на седницата одржана на 28.12.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛЕЛ 
ВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Одлуката за намалување на цената на становите 

во општествена сопственост („Службен весник на РМ" 
број 68/92, 5/93,11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/ 
94, 36/94, 66/94,18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/%, 23/97, 30/ 
97, 68/97, 18/98 и 34/98) во членот 4 зборовите „31 дон 
кември 1998 година" се заменуваат со зборовите „31 
март 1999 година". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето со „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Број 23-3163/1 
28 декември 1998 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Л>уГ>чо Георгиевски, с.р. 
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1566. 
Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за 

буџетите („Службен весник на Република Македонија" 
бр.79/93, 3/94 и 71/96), член 19 од Законов за извршу-, 
вање на Буџетот на Република Македонија („Службен 
весник на РМ" бр. 67/97) 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 Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД 

БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А 
1998 ГОДИНА 

1. Од средствата за усогласување на приходите на 
буџетите на единиците на локалната самоуправа се дава 
позајмица во износ од 4.000.000 денари на следните еди-
ници на локалната самоуправа: 

1. Виница 1.000.000 денари 
2. Пробиштип 1.000.000 денари 

-13. Тетово 2.000.000 денари 

В К У П Н О : 4.000.000 денари 

2. ПозајмшХата од точка 1 на оваа одлука се дава со 
'чр&к на враќање од два месеци од денот на пренесување 
на средствата. 

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депо-
нирање на акцептен налог од корисникот на позајми-
ц а во Министерството за финансии. 

* 4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-3189/1 Претседател на Владата 
28 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1567. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети 

(„Службен весник на РМ" бр. 79/93, 3/94 и 71/96) и член 
46, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
в&шик на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 67/ 
97), се вршат следниве измени на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел: 

А) Се врши намалување во следниот раздел за износ 
од 4.000.000 денари: 

1. Во раздел 080.01 - Министерство за надворешни 
работи, потставка 462039 - Откуп на канцелариски 
згради и деловни простории, износот 44.700.000 се заме-
нува со износот 40.700.000; 

Б) Се врши зголемување во следниот раздел за из-
нос од 4.000.000 денари: 

1. Во раздел 090.02 - Министерство за финансии -
функција на државата, потставка 442011 - Средства за 
усогласување на приходите на единиците на локалната 
самоуправа, износот 11.000.000 се заменува со износот 
15.000.000. 

Член 2 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија", а ќе се применува со денот на 
донесувањето. 

Бр 23 3191/1 Претседател на Владата 
28 декември 1998 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1568. 
Врз основа на член 40 од Законот за комунални 

дејности („Службен весник на РМ" бр. 45/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУНАЛ-
НИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО О П Ш Т И Н И Т Е КИЧЕВО И 

ДРУГОВО 
Член 1 

Со оваа одлука Владата на Република Македонија ја 
презема грижата за вршење на комуналните дејности: 

-100310—производство и дистрибуција на вода, за 
општините Кичево и Другово. 

Член 2 
Со донесувањето на оваа одлука Владата на Репу-

блика Македонија^ преземе активности за именување 
и разрешување на органите на управување и раково-
дење на Јавното претпријатие „Комуналец" - Кичево. 

Член 3 
Вршењето на комуналните дејности од член 1 на 

оваа одлука Владата на Република Македонија ќе ја 
врши на товар на средствата на Буџетот на општината. 

Член 4 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 23-

2869/1 од 16 ноември 1998 година, објавена во „Службен 
весник на РМ" бр. 58/98. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-3123/1 Претседател на Владата 
28 декември 1998 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1569. 
Врз основа на член 197, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр.63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И РАСПОРЕД НА РАБОТ-
НОТО ВРЕМЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 
1. Со оваа одлука се определува распоредот на ра-

ботното време во Министерството за внатрешни ра-
боти. 
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2. Новиот распоред на работното време од 07,30 до 
15,00 часот ќе почне да се применува од 01.01.1999 го-
дина. 

Останатите работни Часови, до законски утврдениот 
максимум за полно работно време, ќе се остварат со 
работна сабота. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-3116/1 
23 декември 1998 година 

Скопје „ 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с. р. 

1570. 
Врз основа на член 30 од Законот за даноците на 

имот („Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94 и 71/96), 
министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ИМОТ 

Ч л е н ! 
Со овој правилник се пропишува содржината на да-

ночната пријава за утврдување на данокот на имот. 

Член 2 
Даночната пријава се состои од образец ДИ кој 

содржи: Објаснување, Општи правила за пополнување, 
дел 1 - Податоци за обврзникот - подносителот на 
пријавата, дел 2 - Податоци за недвижниот имот, дел 3 
- Податоци за подвижниот имот, Упатство за пополну-
вање, Податоци за датумот на поднесувана и Податоци 
за прием и обработка на даночната пријава. 

Член 3 
Составен дел на даночната пријава е образецот -

ДИ/П1 како прилог кој се пополнува за секоја недвиж-
ност пооделно и кој содржи: Податоци за даночниот 
обврзник, Податоци за обврзниците - сосопственици на 
имотот, дел 1 - Класификација на пријавата, дел - 2 
Правен основ, дел 3 - Вид и адреса на имотот, дел 4 -
Елементи за утврдувана на вредноста на имотот и дел 5 
- Пријавена вредност на имотот од страна на обврзни-
кот. 

Член 4 
Во образецот на даночната пријава ДИ, во делот 1 -

Податоци за обврзникот — подносителот на пријавата, 
се означува видот на обврзникот - физичко лице, 
правно лице, домашно лице и странско лице. Физич-
кото лице го впишува единствениот матичен број, 
името и презимето и адресните податоци, правното 
лице го впишува единствениот даночен број, називот на 
фирмата и адресните податоци, странското физичко 
лице го впишува бројот на пасошот, датумот и земјата 
на издавана, името и презимето и адресните податоци. 

Член 5 
Во делот 2. Податоци за недвижниот имот - обврз-

никот на данокот го означува видот на имотот за кој се 

поднесува пријавата и бројот «а прилозите доколку се 
пријавуваат повеќе имоти од ист вид. 

Член 6 
Во делот 3. Податоци за подвижниот имот - поеди-

нечно се внесуваат сите податоци за секој одделен вид 
на подвижен имот, марка/тип, број на мотор, број на 
шасија, работна зафатнина на моторот, година на про-
изводство и се искажува вредноста на соодветниот вид 
на имот. 

Член 7 
Образецот ДИ/П1 бр. претставува прилог кои 

даночната пријава и доколку се пријавуваат повеќе нед-
вижни имоти се пополнува посебен прилог за секоја 
недвижност пооделно и се наведува редниот број на 
прилогот во зависност од тоа колку недвижности еден 
даночен обврзник има во сопственост. 

Ако имотот е во сопственост на едно лице, се наве-
дуваат податоци во рубриката - даночен обврзник. 

Ако имотот е во сосопственост на повеќе лица с^ 
пополнува рубриката - податоци за обврзниците - со-
сопственици на имотот, и се наведува нивниот сосоп-
ственички дел. 

Член 8 
Во дел I1 - Класификација на пријавата - се озна-

чува целта на пополнување во зависност од тоа дали се 
пријавува имот, дали се врши промена на податоцит§е 
или се одјавува претходно пријавен имот. 

Во дел 2 - Правен основ - се наведува основот за 
стекнува н>е на имотот и документот со кој е стекнат 
имотот, како и податоци доколку има промена на вред-
носта на имотот и на сопственоста. 

Во дел З1 - Вид и адреса на имотот - се наведув§а 
поединечно видот на имотот и адресните податоци каде 
што се наоѓа недвижноста. 

Во дел 41 - Елементи за утврдуваи»е на вредноста на 
имотот - се означуваат поединечно елементите за утвр-
дување на вредноста на градежните објекти, а за двор-
ните места се наведува нивната површина во квадратни 
метри. 

Во дел 51 - Пријавена вредност - даночниот обврзѓ, 
ник ја наведува вредноста на имотот. 

Член 9 
Образецот на даночната пријава ДИ и образецот 

ДИ/П1 се составен дел на овој правилник. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за содржината на да-
ночната пријава за утврдување на данокот на имот 
(„Службен весник на РМ" бр. 5/94). 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-13843/1 
22 декември 1998 година 

Скопје Министер за финансии, 
м-р Борис Стојменов, с.р. 
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1571. 
Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот 

данок од доход („Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/ 
94, 70/94, 71/96 и 28/97), министерот за финансии доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА АКОНТАТИВНАТА ДАНО-
ЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСО-
НАЛНИОТ ДАНОК ОД ДОХОД ЗА ПРИХОДИ ОД 

ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на пополнување на аконтативната да-
ночна пријава за утврдување на персоналниот данок од 
доход за приходи од имот и имотни права. 

Член 2 
Обврзникот на персоналниот данок од доход за при-

ходи од имот и имотни права поднесува аконтативна 
даночна пријава на образецот ПДД-АДП/ПИ. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: Објасну-
вање, Општи правила за пополнување, дел 1 - Класи-
фикација на пријавата, дел 2 - Правен основ, дел 3 -
Податоци за обврзникот, дел 4 - Податоци за закупе-
цот, дел 5 - Податоци за сопственикот на имотот (во 
случај на подзакуп), дел 6 - Податоци за имотот/имот-
ното право, дел 7 - Податоци за приходите (месечен 
износ), Забелешка, Податоци за датумот на поднесува-
и>ето на пријавата, Податоци за приемот и обработката 
и Упатството за пополнување. 

Член 3 
Во делот - 1. Класификација на пријавата - се впи-

шува целта на пополнување на пријавата, односно дали 
се пријавува почетокот или престанокот на оствару-
вање на приходот (одјавува). 

Член 4 
Бб делот - 2. Правен основ - се означува основот 

според кој се остварува приходот од издавање на имот 
во закуп или во подзакуп и се впишуваат податоци за 
бројот на договорот за закуп/подзакуп и«податоци за 
времетраеи>ето на закупот^подзакупот. 

Член 5 
Во делот - 3. Податоци за обврзникот - се впишува: 

единствениот даночен број на обврзникот (единствниот 
матичен број на граѓанинот, а за обврзник кој не е 
жител на Република Македонија број на пасош, датум и 
земја на издавање), името и презимето, местото на жи-
веен>е и адресата и бројот на телефонот/телсфаксот. 

Член 6 
Во делот - 4у Податоци за закупецот - се означува 

дали закупецот е физичко или правно лице, домашно 
или странско лице и се впишуваат податоци за негова 
идентификација: единствениот даночен број (единстве-
ниот матичен број на граѓанинот, а за обврзник кој не е 
жител на Република Македонија број на пасош, датум и 
земја на издавање), името и презимето, местото на жи-
веење и адресата и бројот на телефонот/телефаксот. 

Член 7 
Во делот - 5 . Податоци за сопственикот Јна имотот -

се впишуваат податоците за сопственикот чиј имот се 
издава во подзакуп. Се означува дали сопственикот на 
имотот кој се дава во подзакуп е физичко или правно 
лице, домашно или странско лице и се впишуваат пода-
тоци за негова идентификација: единствениот даночен 
број (единствениот матичен број за граѓанинот, а за 
сопственик кој не е жител на Република Македонија 
број на пасош, датум и земја на издавање), името и 
презимето, местото на живеење и адресата и бројот на, 
телефонот/телефаксот. 

Член 8 
Во делот - 6. Податоци за имот/имотното право - се 

означува видот на имотот или имотното право и се 
впишуваат одделни карактеристики на имотот, во за-
висност од тоа дали е недвижен, подвижен имот или 
имотно право. 

Член 9 
Во делот - 7. Податоци за приходите - се впишува 

износот на остварената месечна закупнина (во пари) и 
вредноста на сите непарични давања и услуги на кои се 
обврзал закупецот, односно подзакупецот да ги изврши 
за сметка на закуподавачот, како надомест за закупот. 
Во случај на подзакуп се впишува и вредноста на плате-
ната закупнина на сопственикот на имотот. 

Член 10 
Образецот на даночната пријава ПДД - АДГОПИ е 

составен дел на овој правилник. 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на пополнување на аконтативната да-
ночна пријава за утврдување на персоналниот данок од 
доход на приходи од имот и имотни права („Сл. весник 
на РМ" бр. 34/94), 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 09-13843/1 Министер за финансии, 
22 декември 1998 година м-р Борис Стојменов, с.р. 

Скопје 
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1573. 
Врз основа на член 12 од Законот за републичките 

награди и член 14 од Правилникот за работа на Одбо-
рот за доделување на наградата „Мито Хаџи^асилев -
Јасмин", Одборот на својата седница одржана на 
08.12.1998 година, донесе * 

О Д Л У К А 
1. Наградата „Мито Хаџивасилев - Јасмин" од обла-

ста на публицистиката му се доделува на Стојан Трен-
чевски за книгата „Скопјанката Гонџа Бојаџиу - Нобе-
ловката Мајка Тереза", објавена во 1998 година. 

2. Наградата „Мито Хаџивасилев - Јасмин" од обла-
ста на новинарството му се доделува на Сефер Муслиу 
за ТВ филмот „Судбина". 

3. На наградените им се «ранува диплома и паричен 
износ на наградата во висина од 5 (пет) просечни плати, 
исплатени во стопанството во Република Македонија 
во последните три месеци од тековната година. 

4. Наградата им се врачува на добитниците на еве•« 
чен начин на 21 декември 1998 година, а по повод денот 
на раѓањето на Мито Хаџивасилев - Јасмин. 

5. Одлуката влегува во сила со денот на донесува-
њето. Претседател на Одборот 

д-р Нано Ружин, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопјс со решението I. 
Рег. бр. 16/98 од 10.12.1998 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се одобрува упис во Регистарот на здруженијата 
на граѓаните и фондациите што сс води во Основниот 
суд Скопје II - Скопје, Здружението под името КИК 
БОКСИНГ - Сојуз на Македонија од Скопје под ред. 
бр. I. Рег. бр. 16/98 на 10.12.1998 година. 
И.Седиштето на здружението на граѓани КИК БОК-

СИНГ - Сојуз на Македонија е во Скопје, на ул. „Ни-
кола Петров" бр. 11, а подрачјето на дејствуван>е во 
Република Македонија. Основни цели и задачи: Здру-
жение на граѓани од областа на спортот кое во основа 
има за цел развивање, омасовуван>с и унапредување на 
КИК БОКСИНГ - спорт во Македонија, преку дисци-
плините (форми): семи контакт, лајт контакт, фул кон-
такт, лоукик тајбокс, музички форми и други форми на 

1572, 
Врз основа на член 9 од Законот за цивилните инва-

лиди од војната („Службен весник на СРМ" бр. 33/76, 
25/79, 11/81, 4/85, 12/89, 17/91. и 38/91), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИД-
НИНИ НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ-

НАТА 

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 
цивилните инвалиди од војната за месеците октомври, 
ноември и декември 1998 година се определуваат од 
основата која се утврдува во висина на просечната ме-
сечна нето плата остварена во Републиката во претход-
ното тримесечје од 9.436,00 денари и изнесуваат: 

I група - 4.718,00 денари 
II група - 3.774,00 денари 
III група - 3.020,00 денари 
IV група - 2.359,00 денари 
V група -1.887,00 денари 

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на 
оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
просечната месечна нето плата во Републиката во пе-
риодот јули - септември 1998 година, објавена од страна 
на Заводот за статистика на Република Македонија. 

2. Месечните износи на висината на цивилната инва-
лиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците 
јули, август и септември 1998 година конечно се опреде-
луваат од основата која се утврдува на просечната ме-
сечна плата остварена во Републиката во периодот 
април, мај и јуни 1998 година од 9.256,00 денари и изне-
суваат: 

I група - 4.628,00 денари 
II група - 3.702,00 денари 
III група -2.961,00 денари 
IV група - 2.314,50 денари 
V група -1.851,00 денари. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 10-4628 Министар, 
22 декември 1998 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 



Стр.3312-Бр 63 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ѓ 

30 декември 1998. 

спортување или рекреација. Лице овластено за застапу-
вање на здружението е Љупчо Неделковски, претседа-
тел на сојузот. 

Основен суд Скопје II - Скопје. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Со решение Ст. бр.244/96 од 23.04.1998 година, сте-

чајната постапка спрема должникот ШИ"Аркада 
Комерц" од Охрид, се отвора, но не се спроведува. 

Стечајната постапка се заклучува. ? 
Од Основниот суд во Охрид. (25632) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.114/97 
од 15.12.1998 година, над ПТП"Ел-Бе-ТЕ Инжиње-
ринг" од Битола, бул."1-ви Ма]" бр.108-а, со дејност 
трговија на големо и жиро с-ка 40300-601-28874 при 
ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25681) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Правоаголен печат и штембил Под наслов : Трговско 
друштво за преработка и конзервирање на месо 
внатрешен и надворешен промет и услуги П.Г. Никас 
С.А Атина "НИКАС" С.А. <Солун "ВИОР" Скопје 

» Н И К А С С К О П « д.о.о. Скопје (26095) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Договор бр 03-102/1 за купопродажба на деловен 
простор-локал меѓу "Југомаркет" Ц О, Скопје, и Јова-
носки Љубиша од Тетово, ул ЈНА" бр 86 

Пасош бр 184669 издаден од ОВР Кичево, на име 
Рамазани Аслан, с Г Строгомишта, Кичево 

Пасош бр 493505 на име Џел>ил Рамадани,с Извор, 
Куманово 

Пасош бр 832727, издаден од ОВР М Брод, на име 
Амчоски Амир, с Преглово,ЗП Дворци,М Брод 

Пасош бр 672528 издаден од УВР-Тетово на име 
Муаммер Абдулаи, ул "Охридска" бр 8, Тетово 

Пасош бр 227023 на име Е Ј У П И Агим, с Чегране, 
Гостивар 

Пасош бр 0580983 на име Јадранка Атанасова 
ул "Гоце Делчев" бр 116, Кочани. 

Пасош бр 0650066 издаден од ОВР Ресен на име 
Далипи Мевљуде, с Карни, Ресен 

Пасош бр 0650067 издаден од ОВР Ресен на име 
Далипи Муфтар, с Крани, Ресен 

Пасош бр 830082 на име Јорданоска Тавана 
ул "Карпош Војвода 

Пасош бр 527084 издаден од ОВР Струга на име 
Шабани Садула ул "Мислешевски пат" бб, Струга. 

Пасош бр 0885859 на име Усеини Рефаит, 
ул "Охридска бригада" бр 18, Охрид 

Пасош на име Мемедов Сафет, с Оѓњанцн, Скопје 
Пасош бр 1044788 издаден од ОВР Струга на име 

Мамуди Вилдан, с Корошишта Струга 
Пасош бр 660144 издаден од ОВР Кичево на име 
Шаини Ваиде, с Зајас, Кичево 

Пасош бр 8о9062 издаден на име Монев Ванчо ул " 
Козјак Планина" бр 40, Штип. 

Пасош бр 944211 издаден од ОВР Кочани на име Ап-
остолов Стојчо, с Зрновци, Кочани 

Пасош бр. 1000602 на име Зибери Мехас, ул."Струш-
к а " бр 1, Тетово 

Пасо1џ бр.339315 на име Настески Ацо, ул."Дебарс-
ка" бр.бОа, Битола. * 

Пасош бр.0794714/95, издаден од УВР Скопје, на име 
Милосавле1иќ Станоје, ул."Октомвриска Револуција" 
бр.2/1, Скопје. 

Пасош б{|0650066 издаден од ОВР Ресен на име Дал-
ипи Мевљуде, с. Крани, Ресен. 

Пасош 'бр.0650067 издаден од ОВР Ресен на име Дал-
ипи Муфтар, с. Крани,Ресен. 

Пасош бр.830082 на име Јорданоска Татјана, ул."Ка-
рпош Војвода"бр.6, Охрид. 

Пасош бр. 544230 издаден од ОВР Струмица, на име 
Митев Ванчо, с. Иловица 201, Отру мица. 

Пасош бр. 1146804 издаден од ОВР Виница, на име 
Арсов Ласте, ул."Глигор Прличев" бр. 18, Виница. 

Пасош бр. 192631-94 на име Ибрахими Адим, 
ул "Ленин" бр. 31,Тетово. 

Диплома издадена од Техничко училиште "Наце јЗу -
гони", Куманово на име Аднан Абдулаи, с.Никуштани 
Куманово. 

Пасош бр.0332740 издаден од УВР - Велес на име 
Ристо Подлешка ул."Славјанска" бр.14, Велес (25949) 

Пасош бр 22702^'94 на име Ег'кч Агим • Чергане> 
Гостивар (26025) 
Пасош бр.0580983 на име Атанасова Јадранка, 

ул."Г.Делчев" бр. 116, Кочани (26026) 
Пасош на име Муаммер Абдулаи, ул."Охридска" бр.8, 

Гетово (2(5027) 
Пасош на име Антевска Јелена, ул."ЈНА" бр. 104, 

Тетово (26029) 
Пасош бр.944084 на име Демиров Мирсад, ул."Митко 

Беќарски" бр.24, Тетово (26030) 
Пасош бр.0885481 на име Апостолоски Илија, 

ул."А.Емини" бр.31, Охрид (26031) 
Пасош бр.809809 издаден од УВР Штип на име 

Чергановиќ Тодорка, ул."М.Ацев" бр.24, Штип (26032) 
Пасош бр.062508 на име Алији Зариф, "Фазанерија" 

бб, Гостивар (26033) 
Пасош бр.734311 издаден од УВР Тетово на име 

Мезелџиу Илир, Тетово бр.825.ц.45, Тетово (26034) 
Пасош бр.0551032/95 издаден од УВР - Велес на име 

Бахтијари Неџмије, с.Каласлари, Велес (26035) 
Пасош бр.0406467 издаден од УВР - Гостивар на име 

Мерсели Нуредин, с.Чегране, Гостивар (26036) 
Пасош бр.460409/95 на име Тахири Шемси, ул.**Чеде 

Филиповски" бр.86, Гостивар (26038) 
Пасош бр.827166 издаден од УВР Тетово на име 

Берзати Зекир, с.Челопек, Тетово (26044) 
Пасош бр.905757/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Здравковски Зоки, бул."АВНОЈ" бр.3/4-27 Скопје 
Пасош бр.304561 на име Чупангова Марија, 

ул."К.Р.Дрц" бр.2/2, Тетово ^ (26046) 
Пасош бр.252848 на име Селими Ќатип, с.Добри 

дол, Гостивар (26048) 
Пасош бр.0311960 издаден од УВР Прилеп на име 

Конески Роберт, ул."Кожуф" бр.2, Прилеп (26049) 
Пасош бр.344494/94 издаден од УВР Куманово на име 

Јонузи Адријан ул."Б.Единство" 26, Куманово (26050) 
Пасош бр.0690419 на име Тасева Весна, ул."Н.Карев" 
1-1/2, Кочани (26059) 
Пасош бр.0116862 на име Тасев Љубен, ул."Н.карев" 

1-1/2, Кочани (26060) 
Пасош бр.0272151 на име Билбил Бајрам, ул. 



Пасош бр.0424502 на име Таскова Валентина, ул. 
"Стив Наумов" бр .4, Кавадарци (26091) 
Пасош бр.0140830 на име Даскалоски Владимир, 

ул.°В.Николоски" бр.ЗЗ, Охрид (26092) 
Пасош бр.0140851 на име Даскалоска Николина, 

ул !"В, Николоски" бр.ЗЗ, Охрид (26093) 
Пасош бр.344058 на име Јови^ Цвета, ул."Жикица Ј. 

Шпанац" бр. 1 /18, Кичево ^ (26096) 
Пасош бр.344057/94 на име Јовиќ Томислав, 

ул."Жикица Ј.Шпанац" бр.1/18, Куманово (26097) 
Пасош бр.478664/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Амети Бекри, ул."Менделеева" бр.4, Скопје (26098) 
Пасош бр. 1065797/98 издаден од ОВР Струга на име 

Мирдиана Доко, с.Корошиигга, Струга (26100) 
Пасош бр.0940731 издаден од ОВР Прилеп на име 

Дуракоска Надира, Прилеп (26102) 
Пасош издаден од на име Алиоски Ајет с.Стрелци 

Кичево . <26103) 
Пасош бр.885859 издаден од УВР Охрид на $ме 

Усеини Рефает, ул."Охридска Бригада" бр. 18, Охрид 
_Пасош бр.0289700 издаден од УВР Прилеп на име 
Шерифоски Ќенанзија, с.Дебреште, Прилеп (26105) 
Пасош бр.513619 на им$ Имери Ружди, с.Слатина, 

Тетово * * - . (26146) 
Пасош бр.1109176 на име Неџмедини Јетмир, с.Селце, 

Тетово (26149) 
Пасош бр.0903269 на име Чучанова Александра, 

ул."Таља Бикова" бр.20, Гевгелија (26150) 
Пасош бр.121495 на;име Чукова Љуба, ул."29 

Ноември" бр.5, Отру мица (26151) 
Пасош бр.442075/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Фатмир Даши ул, ул."Севастополска" бр.44 а, Скопје 
Цасош бр.0427517/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Ниме*т Исмаил, ул."Демир Трајко"бр.26, Скопје(26190) 
Пасош бр.646439/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Сахити Исуф, ул.З бр.287 с.Идризово, Скопје (26192) 
Пасош бр. 1123808/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Антиќ-Васева Марина, ул."М. Горки" бр.1/4, Скопје 
Пасош бр.482272/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Абазовски Севдил>, с.Малчиигге, Скопје (26195) 
Пасош бр. 1064732/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Џељо Јашаров, ул."Метохиска" бр.64 а, СкопЈе (26197) 
Чекови од тековна сметка бр. 20293-99 чекот . 

бр.240998. издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Каневче Светлана, Скопје (25922) 
Чекови од тековна сметка бр.4484-04 Чековите 

5р.4178123,4178131,4178132,4178134,4146550,4120131, 
41201321230024 и 997445. издаден од Комерцијална 

банка Скопје на име Јаневски Бранко, Скопје (25957) 
Чек<зви од тековна сметка издаден од на име 

Серафимовска Ангелина ул."М.Пијаде" бр.30/1-2, 
куманово (26140) 
>Чекови од тековна сметка на име Цветковски Живко. 
Куманрвр. (26144) 
Работна! книшка издадена од Скопје на име Јулијана 

Петрovска, Скопје (76028) 

Работна книшка на име Марковски Горан, 
ул."Мирка Гинова" бр.3/17, Битола (26184) 
Работна книшка на име Богдановска Жаклина, 

ул."М.Тито" бр.39-2/2, Куманово (26185) 
работна книшка издадена од Скопје на име 

Николовски Горан, Скопје (26191) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Елизабета Љотиќ, Скопје (26193) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ибраим Корчаров, 

Бистрица, Битола (26152) 
Свидетелство на име Алиески Исмаил, Лабунипгга 

Струга (26153) 
Свидетелство за 8 одд. на име Миради Ханифе, 

ул."Кумановска" 33, Тетово (26154) 
Свидетелство на име Азири Јусуф, с.Теново, Тетово 
Свидетелство на име Сали Зембери, с.Синичани, 

Тетово (26156 
Свидетелство за 8 одд. на име Денијали Рецеп, 

А с. Озорнипгге, Тетово (26158) 
Свидетелство за 8 одд. на име Џарије Исени, 

с.Г.Речица, Тетово ^ (26160) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од на име Ќатип 

Сефери, с.Г.Речица, Тетово (26162) 
Свидетелство за 4 одд. при ПОУ с.Мелница 1965/66 

на име Талевиќ Рамадан, с.Мелница, Велес (26164) 
Свидетелство за 8 одд. на име Атанасов Добре, 

с.Иванковци, Велес (26175) 
Свидетелство за 2 одд. на име Ристески Марјан, 

с.Дебриигге, Прилеп ' (26179) 
Свидетелство на име Димитровски Кире, Делчево 
Решение уп. бр.25-3189 издаден од Секретарјат за 

стопанство Центар - Скопје на име Рамадан Аднан, 
Скопје (26189) 
Чекови од тековна сметка бр.28501-90 Чековите бр. 

3309576, 3309578,3309581,3309582, 3309587 и 3309588. 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Трајанка Трајковска, Скопје (25566) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мехас Абдули, 

с.Боговиње зп Пирок, Тетово (25602) 
Чекови од тековна сметка бр.8657-70 Чековите бр. 
18463616 и 18463617. издаден од Стопанска банка АД 
Скопје на име Александар Нацка, Скопје (25807) 
Чекови од тековна сметка бр.009951623 Чековите 

бр.59728, 59729 и 59730. издаден од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Ѓорѓиевска Марија, Скопје 
Чекови од тековна сметка бр.53289-53 Чековите од 

бр. 18797124 до 18797135,18797137,18797138,17751554, 
1851555 и 18751556. издаден од Стопанска банка АД 
Скопје на име Дарко Чекеровски, Скопје (25860) 

Ученичка книшка издаден од Економ учил. " Васил 
Антевски Дрен " Скопје на име Теодосиев 
Александар, Скопје (25765) 
Индекс бр.33866 издаден од Правен Факултет- Скопје 

на име Митевска Александра, Куманово (25797) 
Диплома за завршена гимназија на име Цикарска 

Тања, ул.Баница бр. 29, Штип 4 (25603) 
Решение бр. 12-50И издаден од Секретарјат за~ 
стопанство Центар - Скопје на име Иери Насер, 
Скопје (25720) 
Работна книшка издаден од Скопје на име 

Ангеловска Лилјана, Скопје (25659) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Мицева 

Весна, Скопје (25713) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Ертач 

Аљиљи, Скопје (25736) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Кипева 

Лидија, Скопје (25837) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

"Оми,;, ѓ , / ада" бр.35, Охрид (26062) 
Н.и... и ^ Сејфини Фадиз, Тетово (26077) 
П - с ѓ , г 47^031 наиме Силјаџов Стефче, ул."Динче 

Ј!ах1 ак,ч,Г бр 74/2/16, Битола , (26078) 
Пасош бр.677210/95 на имесДаири Шеза, с.Равен, 
''V п , (26082) 

,п; 1^63 на име Зубер Сенуш, 
, , Јмр,, Гбр.24, Прилеп (26085) 

ј 1а(,.)ш бр.0079498 на име Шехрије Веген, ул."Кирил \ 
Методи" бр.2, Охрид (26087) 

Бр. 63-Стр. 3313 
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О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Светлост" 
претпријатие за вработување на инвалиди, трговија, 
шивална и чевларство ДОО - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал на седницата одржана на 
22.10.1998 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел од претпрјатието. 

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. „Петре Ѓеоргиев" 
бр. 74, ро време од 8 до 9. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" број 26/98), Министерството 
за внатрешни работи на Република Македонка, обја-
вува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/98 
*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 

внатрешни -работи на Република Македонија, ул. 
„Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје, Република Македо-
нија. 

2. Предмет на ограничениот јавен повик број 1/98 е 
прибирање на документација за претходно утврдување 
на подобност на понудувачите како можни носители на 
набавка за плативи обрасци за потребите на Министер-
ството за внатрешни работи. 

3: Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои вршат 
собдветна стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно > 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Министерството 

за внатрешни работи има потреба од претходно утврду-
вање на подобност на понудувачите (претквалифика-
цијај, преку документација, врз основа на која ќе се 
оцени способноста на понудувачите за извршување на 
предметот на набавките и од кои ќе се побара понуда. 

2. Понудувачите кои се бават со соодветната стопан-
ска дејност, односно печатење на обрасци со вградена 
заштита, своето учество на јавниот повик можат да го 
пријават за извршување на предметот на набавката врз 
основа на оценка дали тие имаат потребен техничко-
технолошки бонитет, економско-финансиски бонитет, 
расположива опрема и други физички капацитети за 
реализирање на набавката, менаџерска способност, 
искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда 
со изречена мерка за безбедност - забрана за вршење 
на дејност и дали имаат документ за регистрација. 

III, ПОГРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите, с©< пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 

- Документ за техничко-технолошки бонитет, 
- Документ За економско-финансиски бонитет, 
- Документ за располо»жива опрема и други физички 

капацитети потребни за реализација на набавката, 
- Документ за менаџерска способност, 
- Документ за досегашно искуство (референтна ли-
ста) и стручен кадар за извршување на набавката, 
- Документ дали нема правосилна пресуда за изре-

чена мерка за безбедност - забрана за вршење на деј-
ност, 

- Документ за регистрација на претпријатието за 
време на дејноста, 

- Документ дека не е во стечај или во ликвидација. 
2. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката „не отворај", како и бројот на јав-
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден. 
4. Документацијата се доставува до набавувачот -

корисникот на услугата Министерство за внатрешни 
работи, ул. „Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје, Репу-
блика Македонија. 

5. Ограничениот повик трае 21 ден од денот на по-
следното објавување во јавно гласило „Службен весник 
на Р. Македонија" или весникот „Нова Македонка". 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржана во повикот и несоодветно 
комплетна документација нема да се разгледува. 

Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/112-141. 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП „Македонски шуми" - Скопје, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ ЗА ХРАНА ЗА КАЛИФОРНИСКА 
ПАСТРМКА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е Ј.П. „Маке-

донски шуми" бул. „Кочо Рацин" бр. 97, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 

набавка на храна за калифорниска пастрмка во вкупна 
количина од 150.000 килограми и тоа: 

1.3. Ѕ1аг1ег - 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,2 
1.4. Сго\уег - 3,5; 5,0; 5,0; 6,5 
1.5. Храна за матици - 6,5 
1.6. Каротинска храна - 2,0; 6,0 
1.7. Храна со лекови. 
1.8. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе 

се изврши со прибирање на понуди во согласност со 
Законот за јавни набавки. На повикот може да учеству-
ваат домашни и странски, правни и физички лица. 
1.9. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство 
на понудувачите. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и производителот на хра-
ната. 

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција (со сите давачки во 

<согласност со член. 54 став 3 од Законот за јавни на-
бавки, ако набавката е од странство) паритет франко -
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набавувач. Доколку набавката е од странство цената се 
изразува во ДЕМ. 

2.3. Понудата треба да содржи гаранција на произво-
дителот во случај на предизвикување на штета со упо-
требата на храната. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
2.5. Понудувачот треба да даде понуда, пооделно по 

позиции, за целокупното количество на набавката. 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗД. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста. 
3.3. Документ за бонитет од носителот на платен 

промет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Доказ - извод од судската евиденција дека не е 

поведена постапка за стечај, ликвидација т.е. дека не 
му е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење 
на дејноста. 

3.5. Список на главни испораки на стоки, предмет на 
набавката во последните три години со износите, дату-
мите и примачите. 

3.6. Сертификат од надлежна институција за кон-
трола на квалитетот на храната со кој се потврдува 
квалитативниот состав на храната и сообразноста со 
стандардите кои се однесуваат на овој вид набавка. 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 

квалитет, гаранција на производителот во случај на 
предизвикување на штета со употреба на храната, це-
ната, начинот на плаќање, рокот на испорака, опера-
тивните трошоци. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ , 
5.1. Понудувачите; своите понуди треба да ги доста-

ват во согласност со член 52,53 и 54 од Законот за јавни 
набавки. 

5.2. Секој понудувач на Отворениот повик може да 
учествува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 
дена од објавувањето на повикот во средствата за јавно 
информирање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Јавно претпријатие „Македон-
ски шуми" п•о. - бул. „Кочо Рацин" бр. 97, Скопје. 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои нема Да бидат доставени во утвр-
дениот рок како и оние понуди кои не ја содржат по-
требната документација нема да се разгледуваат. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 22.1.1999 
година во 10 часот, во просториите на Ј.П. „Македон-
ски шуми", на бул. „Кочо Рацин" бр. 97 - Скопје, во 
присуство на овластените прет<ставници. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/115-060 или 221-109., 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки, 
Комисијата за јавни набавки на Јавното сообраќајно 
претпријатие „Скопје", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ДИЗЕЛ ГОРИВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Јавново сообраќајно претпријатие „Скопје", со се-

диште во Скопје бул. „Александар Македонски" бр. 10. 

1.2. Предмет на набавката: Дизел гориво. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документаци-

јата. 4 ; 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
-Цена, 
- Начин на плаќање, / 
- Гаранција за квалитет и стандард, 
- Производител и негови референци, 
- Гаранција за сигурност на исполнувањето на на-

бавката. ^ 
1.5. Рок на доставување на Понудите: 
15 дена од Денот на објавувањето на јавниот повик. 
1.6. Важност на понудата е 30 дена од денот на при-

фаќање на понудата.;, ; ; 
1.7. Право на учество на повикот Имаат сите до-

машни и странски правни лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација може да се подигне 
во ЈСП „Скопје" - Дирекција, Скопје - Служба за на-
бавки соба бр. 13, секој работен ден од 10-13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при .подигање на техничката документација е неповра-
тен и изнесува 1.000 денари и се уплатува при подигање 
на документацијата или на ж-сметка 40110-601-10521, 
даночен број 4030955261454, депонент на Комерцијална 
банка - Скопје. 

2.3. Сак<о понудувачите кои ќе ја купат тендерската 
документација ќе имаат право да поднесат понудив 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Пондудата содржи докази за техничката способ-
ност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за 
јавни набавки), како> гаранција за квалитетно и сигурно 
работење: -

- референци - список на големи испораки на гориво 
во последните две години, 

- техничка, опременост - опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот и мерки што ги 
презема за обезбедувањ•е на квалитетот на горивото, 

- кадровска структура посочувана на технички лица 
задолжени за контрола на квалитетот. 

3.3. Понудувачите да ја достават следната докумен-
тација: документ; за бонитет (согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки), 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбед-
ност - забрана за вршење на дејност, изречена од суд 
(согласно член 24 од Законот за јавни набавки^. , 

Претежно Наведените документи да се доставата во 
оригинал или заверена копија. 1 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 1% од вредност^ на пону-
дата по валутата на понудата, која треба да беде прика-
жана во придружете документација. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Прнудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 
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Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај", како и бројот на отворе-
ниот повик. 

Истиот не треба* да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-, 
ната на пликот треба да биде назначен набавувачот и 
неговата адреса. *, 

Првиот внатрешен плик ја содржи бараната доку-
ментација и ја носи ознаката „документација". Вториот 
внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „по-
нуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈСП „Скопје", Дирекција, најдоцна 
до 22.01.1999 година до 11 часот, со обезбедување на 
доказ за датумот на предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудата која не е предадена во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 22.01.1999 година, во 12 часот во просториите на 
дирекцијата на ЈСП „Скопје" во салата за состаноци. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето 
на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот 
да и предадат писмено овластување за застапување на 
понудувачот. 

*а» 5.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

5.5. За подетални информации понудувачите можат 
да се обратат на тел: 174-263 и 174-248. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 
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 ја објавува 

ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАЖА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1998 ГОДИНА 

Просечно исплатената нето плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за месец октом-
ври 1998 година изнесува 9714 денари. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

1546. Закон за изменување на дополнување на 
Законот за органите ца управата 3289 

1547. Закон за изменување на Законот за Вла-
дата на Република Македонија 3291 

1548. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за трговските друштва . . . . . . . . . . 3292 

1549. Закон за изменување и дополнување ^а Ца-
ринскиот закон '.-., .<У ;, . . . . . 3293 

1550. Закон за изменување на Законот за акци-
зите 3293 

1551. Одлука за помилување на осудени лица . . . 3293 
1552. Одлука за привремено финансирање на 

функциите на Република Македонија во 
1999 година Ј 3294 

1553. Одлука за избор на претседател и членови 
на .Анкетната комшија за испитување на 
јавните набавки вој$министерствата, Вла-

9 дата на Република Македонија и Собрани-
ето на Република Македонија 3294 

1554. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар - Дебар 3294 

1555. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом „Нада Михајлова" - Про-
биштип 3295 

1556. Одлука за огласување избор на судии на 
основните судови во Гевгелија и Прилеп . . 3295 

1557. Одлука за именување на секретар на Со-
бранието на Република Македонија 3295 

1558. Одлука за определување највисоки цени на 
одделни нафтени деривату 3295 

1559 Одлука за определување највисоки цени ца 
одделни комунални услуги 3296 

1560. Одлука за определување највисоки цени на 
ПТТ услугите . . . . 3296 

1561. Одлука за распределба на дел од вишоците 
на приходите над дозволеното ниво на по-
трошувачка во 1998 година 3296 

1562 Одлука за определување највисоки цени на 
одделни производи и услуги . 3297 

1563 Одлука за определување најрисоки цс^и на 
електричната енергија 3297 

1564. Одлука за Енергетскиот биланс на Репу-
блика Македонија за 1999 година 3297 

1565. Одлука за изменување на Одлуката за на-
малување на цената на становите во опш-
тествен^ сопственост 3297 

1566. Одлука за одобрување на позајмица од Бу-
џетот на Република Македонија за 1998 го-
дина 3298 

1567. Одлука за измена на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 1998 го-
дина 3298 

1568. Одлука за преземање на вршењето на ко-
муналните дејности во општините Кичево 
и Другово Г . . . . . 3298 

1569. Одлука за определување и распоред на ра-
ботното време во Министерството за вна-
трешни работи 3298 

1570. Правилник за содржината на даночна при-
јава за утврдување на данокот на имот . . . . 3299 

1571. Правилник за' формата, содржината и на-
чинот на пополнување на аконтативната 
даночна пријава за утврдување на персо-
налниот данок од доход за приходи од имот 
и имотни права 3306 

1572. Наредба за определување на месечниот из-
нос на висината на цивилните инвалиднини 
на цивилните инвалиди од војната 3311 

1573. Одлука за доделување на наградата „Мито 
Хаџивасилев-Јасмин" за 1998 година 3311 
Објава за просечно исплатената нето плата 
по работник во стопанството на Република 
Македонија за месец октомври 1998 година 3316 
'Меѓународни договори додаток 1-4 
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