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.

Среда, 5 јули 2000
Скопје
Број 52
Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2305.
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за локални избори ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 46/96), претседателот на Собранието на Република
Македонија на 5 јули 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА
ОПШТИНИТЕ И СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ
НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАД СКОПЈЕ

I

Се распишуваат избори за членови на советите на општините и Советот на
Град Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје.
II
Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат од денот
на објавувањето на Решението.
III
Изборите ќе се одржат на 10 септември 2000 година.
IV
Решението ќе го спроведат општинските изборни комисии, а за град Скопје
Изборната комисија на Град Скопје.
V
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник
на Република Македониј а".

Бр. 08-2976/1 .
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието н^ Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.
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2306.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на
Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ДОСИЕЈА З А ЛИЦА ВОДЕНИ ОД
СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ
Се прогласува Законот за постапување со досиеја
за лица водени од Службата за државна безбедност,
што Собранието на Република Македонија го
донесе на седницата одржана на 22 јуви 2000 година.
Бр. 07-2788/1
22 јуни 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ДОСИЕЈА ЗА ЛИЦА ВОДЕНИ ОД СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ
, I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредува постапката на информирање и пристап до личните досиеја, водени од страна
на поранешната Служба за државна безбедност, односно Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање
при Министерството за внатрешни работи за периодот од 1945 година до денот на влегувањето во сила на
овој закон, постапката за нивно натамошно чување,
користење и уништување, како и контрола врз законитоста на преземените активности, согласно со овој
закон.
Член 2
Лично досие, во смисла на овој закон, е самостоен
документационен комплет на податоци, оформен и
воден за определено лице од политички и идеолошки
причини, од страна на Службата за државна безбедност, односно Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, за периодот од 1945 година до денот на влегувањето во сила на овој закон.
II. ПОСТАПКА НА ПРИСТАП И УВИД ДО
ЛИЧНИТЕ ДОСИЕЈА
1. Лица кои имаат пристап и увид
Член 3
Секое лице, државјанин на Република Македонија,
или лице кое во периодот од 1945 до 1991 година
имало државјанство на поранешна Социјалистичка
Федеративна Република Југославија, а било по потекло од Република Македонија и кое смета дека за него
во Службата за државна безбедност, односно Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање се водело
досие, може да побара пристап и увид во личното досие.
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Член 4
Ако лицето од член 3 на овој закон е починато,
пристап и увид може да побара неговиот брачен другар, децата, родителите или внуците од било кој наследен ред.
Пристап и увид во личното досие може да побара и
полномошник на лицата од став 1 на овој член, како и
на лицето од член 3 на овој закон.
2. Барање за пристап и увид
Член 5
Барањето за пристап и увид во личното досие, лицата од членовите 3 и 4 на овој закон го поднесуваат
до Министерството за внатрешни работи.
Барањето од став 1 на оврј член се поднесува во
писмена форма и содржи: име и презиме, датум и
место на раѓање, единствен матичен број, живеалиште, односно престојувалиште и адреса на станот, со
сите евентуални претходни промени на податоците.
Кон барањето се приложува копија од доказ за
државјанство за лицето од член 3 на овој закон.
Член 6
Лицата од член 4 став 1 на овој закон, покрај податоците од член 5 од овој закон, во барањето треба да
ги наведат истите податоци и за починатото лице за
кое сметаат дека има лично досие и да приложат копија на изводот од матичната книга на умрените и доказ за сродство со починатиот.
Полномошникот од член 4 став 2 на овој закон кон
барањето приложува овластување за застапување.
3. Рок во кој може да се поднесе барањето
1
Член 7
Барањето за пристап и увид во личното досие може да се поднесе во рок од една година од денот на
влегување во сила на овој закон.

4. Постапка по барањето
Член 8
Доколку барањето не ги содржи податоците од
членовите 5 и 6 на овој закон ќе биде вратено на подносителот со напомена да го допрлни или да ги отстрани посочените недостатоци во рок од 90 дена.
Доколку подносителот не ги отстрани посочените
недостатоци во рокот од став 1 на овој член ќе се смета дека се откажал од барањето!
Член 9
Министерството за внатрешни работи, постапувајќи по барањето од членовите 5 и 6 на овој закон, без
одлагање, а не подолго од 60 дена, писмено ќе го извести подносителот на барањето:
- дали за него е евидентирано постоење на лично
досие и
- за времето и местото кога може да изврши пристап и увид во досието.
^ Член 10
Ако подносителот на барањето поради болест или
друга објективна спреченост не е во можност да оствари пристап и увид во досието за времето и местото
определено со известувањето на Министерството за
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внатрешни работи, писмено ќе го извести Министерството за причините на неговата спреченост и времето
во кое може да го оствари своето право, но не подолго
од рокот утврден во член 7 на овој закон.
5. Заштита на податоците од личното досие
Член И
Министерството за внатрешни работи пред да го
дозволи пристапот и увидот во личното досие, во досието ќе ги направи нечитлини податоците за службените лица кои работеле на формирањето на досието,
како и за лицата кои на Службата за државна безбедност, односно Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и давале информации при формирање на
досието.
Министерството за внатрешни работи, по посебно
писмено барање на подносителот, ќе го информира за
имињата на лицата од став 1 на овој член доколку, врз
основа на списите во досието, може да се утврди нивниот идентитет.
Лицето од став 2 на овој член кое се информирало
за лицата од став 1 на овој член, ако добиените информации ги објави или ги направи достапни за
јавноста, Министерството за внатрешни работи е
должно на лицето чиј идентитет е објавен и направен
достапен за јавноста, да му овозможи увид и пристап
во целокупната документација за да може да преземе
правни дејства за заштита на својот углед.
6. Пристап и увид во личното досие
Член 12
Подносителот на барањето за пристап и увид во
личното досие добива на увид копија од досието.
Лицето при увидот нема право на фотографирање,
оштетување и изнесување на личното досие.
Министерството за внатрешни работи по писмено
барање од подносителот од став 1 на овој член, ќе издаде заверена конија од целото лично досие или од
еден негов дел наведено во барањето.
Трошоците за издавање копија од досието ги плаќа
подносителот на барањето.
Член 13
По извршениот пристап и увид во личното досие,
подносителот на барањето, заради заштита на информации што се однесуваат на неговиот приватен и семеен живот, може писмено да побара од Министерството за внатрешни работи овие информации да останат
тајна, но не повеќе од 100 години од неговото раѓање,
доколку се отстапуваат на чување во Архивот на Македонија.
Ако лицето за кое се водело лично досие е починато, подносителите на барањето од член 4 на овој закон
имаат право нисмено да го определат времетраењето
на чувањето тајна на информации од став 1 на овој
член, но не повеќе од 30 години од смртта на починатото лице;
III. КОНТРОЛА НА ПОСТАПКАТА СО
ЛИЧНИТЕ ДОСИЕЈА
Член 14
Собранието на Република Македонија основа Комисија за контрола врз законитоста на преземените
активности во постапката со личните досиеја (во натамошниот текст: Комисија).
Комисијата е составена од пратеници на политичките партии застапени во Собранието на Република
Македонија и претставници на други државни органи
и институции.
Бројот и составот на Комисијата се утврдува со одлука на Собранието на Република Македонија. Со одлуката се утврдува паритетна застапеност на пратеничките групи.
Член 15
Министерствбто за внатрешни вработи е должно
писменб да ја иУвесту^а Комисијата од члеќ 141 став 1
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на овој закон за поднесените барања од членовите 5 и
6 на овој закон, редовно - еднаш месечно и периодично - по барање на Комисијата.
Комисијата може од Министерството за внатрешни работи да побара и други податоци заради увид и
контрола во целокупната постапка при спроведување
на овој закон.
По престанокот на примената на Законот, Министерството за внатрешни работи ќе подготви конечен
извештај за спроведување на Законот, што ќе го достави до Собранието на Република Македонија.
IV. ПОСТАПКА З Д НАТАМОШНО ЧУВАЊЕ,
КОРИСТЕЊЕ И УНИШТУВАЊЕ Н А ЛИЧНИТЕ
ДОСИЕЈА
Член 16
По извршениот увид во личните досиеја или ако
лицето, во рокот утврден во член 7 од овој закон, не
пројавиле интерес за пристап и увид, личните досиеја
и микрофилмуваниот материјал што се однесува за
нив, по претходна оцена за шиената историска, научна
или културна вредност, како и досиејата од член 13
став 1 на овој закон се отстапуваат на Архивот на Македонија, најдолго шест месеци по истекот на рокот
од член 7 на овој закон.
Со денот на предавањето на личните досиеја од
став 1 на овој член на Архивот на Македонија, тие
престануваат да се сметаат за службена тајна согласно
со Законот за внатрешни работи.
Заштитата, чувањето и користењето на личните
досиеја од став 1 на овој член се врши согласно со Законот за архивска граѓа.
Член 17
Изборот на личните досиеја според член 16 на овој
закон, го врши Комисија формирана од Владата на
Република Македонија.
Во Комисијата од став 1 на овој член учествуваат и
стручни и научни лица од Архивот на Македонија, Институтот за национална историја и Македонската академија на науките и уметностите.
За изборот на личните досиеја од став 1 на овој
член се составува записник со кој се запознава и Комисијата од член 14 на овој закон.
Член 18
Личните досиеја, микрофилмуваниот материјал и
електронски обработените податоци од личните досиеја, коишто по оцена на Комисијата од член 17 на овој
закон немаат историска, научна или културна вредност, ќе се увиштат согласно со прописите на Министерството за внатрешни работи, во рок од шест месеци по
истекот на рокот од член 7 на овој закон.
Електронски обработената евиденција за материјалите од член 16 на овој закон, кои се отстапуваат на
Архивот на Македонија, се брише.
V. К А З Н Е Н И ОДРЕДБИ
Член 19
Со парична казна од 5.000,00 до 30.000,00 денари
ќе се казни за прекршок подносителот на барањето за
пристап и увид во личното досие кој ќе постапи спротивно на член 12 став 2 на овој закон.
Член 20
Со парична казна од 20.000,00 до 50.000,00 денари
ќе се казни за прекршок одговорно лице во Министерството за внатрешни работи кое:
- нема да постапи во рокот утврден во член 9 на
овој закон и ќе даде неточни податоци и
- ќе постапи спротивно на член 11 на овој закон.
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
рбјавувањето во "Службен весник на Република Македонија",^ ќе'се применува една година од денот на
влегувањето во сила.

Стр. 3764 -Бр. 52

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2307.
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за
судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 28 јуни 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За судија на Врховниот суд на Република Македонија е избрана
С,тефка Ристеска, судија на Апелациониот суд во
Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2857/1
28 јуни 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2308.
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот
на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1
од Законот за судовите Г Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 28 јуви 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНИОТ
СУД ВО СКОПЈЕ
1. За претседател на Апелациониот суд во Скопје е
избрана
Филимена Маневска, судија на Апелациониот суд
во Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2858/1
28 јуни 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

/
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
ВО ШТИП
1. За судија на Основниот суд во Штип е избрана
Јулијана Манчевска, адвокат од Штип.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2860/1
28 јуни 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.
ч

2311.
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за
судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 28 јуви 2(300 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД
СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ
1. За судии на Основниот суд Скопје I - Скопје се
избрани:
Ленка Штерјова, стручен соработник во Врховниот суд
на Република Македонија и
Виолета Илиевска, адвокат од Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2861/1
28 јуни 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2312.
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за
судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 28 јуви 2000 година, донесе

ОДЛУКА
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

2309.
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот
на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1
од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 28 јуви 2000
година, донесе

1. Од фувкцијата претседател на Основниот суд во
Тетово се разрешува
Сафет Хамзи, по негово барање.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ
СУД ВО ШТИП

Бр. 07-2862/1
28 јуви 2000 година
Скопје

1. За претседател на Основниот суд во Штип е избран
Николчо Лазаров, судија на Основниот суд во Штип.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2859/1
28 јуви 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2310.
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за
судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 28 јуви 2000 година, донесе

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2313.
Врз основа на член 42 од Законот за судовите
("Службен весник на Република Македонија" број
36/95), а во врска со Одлуката за определување на
бројот на судиите во основните судови ("Службен весник на Република Македонија" број 6/96), Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана на 28
јуви 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА
1. Собранието на Република Македонија огласува
дека ќе врши избор на
судија на Основниот суд во Крива Паланка.
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2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги
исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е 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 полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".
3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2863/1
28 јуви 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2314.
Врз основа на член 103, став 2 од Законот за јавните патишта ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/96 и 40/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27. 06. 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО СЕ ПЛАЌА ЗА УПОТРЕБА НА АВТОПАТ И НЕГОВ ДЕЛ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за увотреба на автопат и негов дел што го плаќаат
возилата регистрирани во Република Македонија (возила со домашна регистрација) и возилата регистрирани надвор од Република Македонија (возила со странска регистрација).
Член 2
Висината на надоместокот за употреба на автопат
и негов дел за возилата од член 1 на оваа одлука се утврдува врз основа на малопродажната цена на литар
гориво МБ-98, во зависност од категоријата на возилата и должината на делницата.
Наплатата на надоместокот се врши во денари.
Член 3
Возилата што плаќаат надоместок за употреба на
автопат и негов дел се распоредуваат во следните категории и тоа:
Прва категорија-моторни возила со максимална
габаритна висина од 1,7 м. и максимална габаритна
должина од 5,5 м. (патнички).
Втора категорија" моторни возила со максимална
габаритна висина од 3,3 м. и максимална габаритна
должина од 9,5 м. (патнички возила со приколка, џипови, комби и полутоварни возила).
Трета категорија" моторни возила со максимална
габаритна висина од 4,2 м. и максимална габаритна
должина од 10,5 м. (џипови со приколка, полутоварни
возила со приколка, комби возила со приколка, товарни возила и автобуси).
Четврта категорија-моторни возила со габаритна
висина поголема од 4,2 м. и габаритна должина поголема од 10,5 м. (товарни возила со приколка, автобуси
и шлепери).
Член 4
Висината на надоместокот за возилата од прва категорија во зависност од должината на делницата на
автопатот се утврдува во следните износи:
-Куманово-Миладиновци и обратно
0,750 литри
-Скопје-Петровец
"
0,540
-Петровец-Велес
"
1,200
-Велес-Градско
"
0,900
-Скопје-Миладиновци
"
0,540
-Тетово-Гостивар
"
0,700
-Скопје-Тетово
"
1,200
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Висината на надоместокот за возилата од втора
категорија во зависност од должината на делницата на
автопатот се утврдува во следните износи:
-Куманово-Мил адиновци и обратно
1Д 30 литри
-Скопје-Петровец
"
0,800 "
-Петровец-Велес
"
1,800 "
-Велес-Градско
"
1,350 "
-Скопј е-Мил адиновци
"
0,800 "
-Тетово-Гостивар
"
1Д00 "
-Скопје-Тетово
"
. 1,800 "
Висината на надоместокот за возилата од трета категорија во зависност од должината на делницата на
автопатот се утврдува во следните износи:
-Куманово-миладиновци и обратно
2,250 литри
-Скопје-Петровец
"
1,600 "
-Петровец-Велес
"
3,600 и
-Велес-Градско
"
2,700 "
-Скопје-Миладиновци
"
1,600 "
-Тетово-Гостивар
"
2,200 "
-Скопје-Тетово
"
3,600 "
Висината на надоместокот за возилата од четврта
категорија во зависност од должината на делницата на
автопатот се утврдува во следните износи:
-Куманово-Миладиновци и обратно
4,500 литри
-Скопј е-Петровец
"
3,200 "
-Петровец-Велес
"
7,200 "
-Велес-Градско
"
5,400 "
-Скопје-Миладиновци
"
3,200 "
-Тетово-Гостивар
"
4,400 "
-Скопје-Тетово
"
7,200 "
Член 5
Висината на надоместокот за употреба на автопат
и негов дел се пресметува во денари со множење на
количините од член 4 со малопродажната цена на литар гориво МБ-98. Усогласувањето на надоместокот
се врши во рок од 5 дена по промена на малопродажната цена на гориво, доколку промената е над 10% во
однос на последната утврдена цена на горивото.
Член 6
При пресметување на износите на надоместок се
врши заокружување на износите од 1,00 до 4,99 денари
на 5,00 денари, износите од 5,00 до 9,99 денари на 10,00
денари.
Член 7
Усогласувањето на надоместокот со малопродажната цена на горивото го врши Фондот за магистрални
и регионални патишта.
Член 8
Имателите на моторните возила можат да извршат претплата за увотреба на наведените делници
од автопатот на начин и услови што ги утврдува Фондот за магистрални и регионални патишта.
Член 9
Средствата остварени од наплатата на надоместокот утврден со оваа одлука, се приходи на Фондот за
магистрални и регионални патишта и се уплатуваат на
посебна сметка во Заводот за платен промет.
Член 10
Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за
употреба на делниците од автопатот во Република
Македонија за возилата регистрирани во Република
Македонија ѓсо домашна регистрација) ("Сл. весник
на РМ" бр. 41/96) и Одлуката за висината на надоместокот за употреба на делниците за автопат во Република Македонија за возилата со странска регистрација ("Сл. весник на РМ" бр. 43/96).
Член И
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
1
.
I
Бр. 23-3151/1
Претседател на Владата
27 јуни 2000 година
на Република Македонија,
Скопје
Љубчо Георгиевски, с.р.

Стр. 3764 -Бр. 52
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2315.
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон
("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.06.2000
година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

2316.
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон
("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.06.2000
година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се
произведува во Република Македонија и може да се
увезе без плаќање царина, а за потребите на Заводот
за статистика на Република Македонија и тоа:

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се
произведува во Република Македонија и може да се
увезе без плаќање царина, а за потребите, на Министерството за труд и социјална политика и тоа:
Тарифен
Тарифна
Количина
Наименување
број
ознака
4
2
3
1
4202
Ковчези, куфери,
несесери, аташекуфери,
актенчанти, школски
чанти, футроли за
наочари, футроли
за двогледи, футроли за фото-апарати, футроли за
музички инструменти, футроли
за пушки, футроли за пиштоли и
слични контејнери; патни торби,
тоалетни торби,
ранци,
женски
чанти, торби за
купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за
метални пари, футроли и корици за
мапи или доку- ѓ
менти, табакери,
кеси за тутун,
торби за алат,
спортски торби,
торби за шишиња, кутии за накит, кутии за пудра, кутии за прибор за јадење и
слични контејнери, од кожа или
од вештачка кожа, од фолии од
пластични маси,
од текстилни материјали, од вулканфибер или од
картон, или целосно или претежно прекриени
со овие материјали или со хартија.
4202 120000 -Со надворешна
површина од пластични маси или
од текстилни материјали:
1 парче
Машини за авто8471
матска обработка
на податоци и
нивни
единици;
магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители
на податоци во
кодирана форма
и машини за обработка на такви
податоци, неспомнати или неопфатени на друго
место:
диги8471 300000 -Портабл
тални машини за

Тарифен
број
1
4202

Тарифна
ознака
2

4202 22

4202221000

Наименување

Количина

3
Ковчези, куфери,
несесери, аташекуфери,
актенчанти, школски
чанти, футроли за
наочари, футроли
за двогледи, футроли за фото-апарати, футроли за
музички инструменти, футроли
за пушки, футроли за пиштоли и
слични контејнери; патни торби,
тоалетни торби,
ранци,
женски
чанти, торби за
купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за
метални
пари,
футроли и корици за мапи или
документи, табакера кеси за тутун, торби за
алат,
спортски
торби, торби за
шишиња, кутии
за накит, кутии за
пудра, кутии за
прибор за јадење
и слични контејнери, од кожа или
од вештачка кожа, од фолии од
пластични маси,
од текстилни материјали, од вулканфибер или од
картон, или целосно или претежно прекриени
со овие материјали или со хартија
-Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери,
актен-чанти, школски торби и слични контејнери:
-Со надворешна
површина од пластични маси или
од текстилни материјали:
—Од пластични
маси
а) Рачни торби од
пластика

4

50 парч.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот пџ објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-3148/1 ,
27 јуни 2000 година
Скопје

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

5 јули 2000
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8471 50

8471 50 90 00
8471 60

8471 60 40 00
8471 60 50 00
8471 60 90 00
8471 70
8471 70 51 00

8471 70 53 00
8471 80

8471 8010 00
8473

8473 30

8504

8473 30 10 00
8473 30 90 00

8504 40 00
8504 40" 30 00

8517

автоматска обработка на податоци, со маса до 10
кг, што се состојат од најмалку
една
централна
единица, тастатура и дисплеј
-Дигитални централни единици освен оние од тар.
подброеви 8471 41
и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто Куќиште една или
две од следниве
единици:
мемориски
единици,
влезни .единици,
излезни единици:
-Друго
-Влезни или излезни
единици,
што содржат или
не содржат мемориски единици во
исто Куќиште:
—Печатари
—Тастатури
-Друго
(монитор, скенер)
-Мемориски единици:
Оптички,
вклучувајќи
и
магнетно-оптички
Хард
диск
драјв (хард диск
дривес)
-Други единици
од машините за
автоматска обработка на податоци:
-Периферни единици
Делови и прибор
(освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба
исклучително или
главно со машините од тар. број
8469 до 8472:
-Делови и прибор
на машини од тар.
број 8471:
-Електронски
-Други
Електрични трансформатори, статички конвертори
(на пример, исправувани) и индуктивни калеми:
-Статички
конвертори (претворувачи):
—Модули за напојување од вид
кои се употребуваат кај машините за автоматска
обработка на податоци
Електрични апарати за жична телефонија
или
жична
телеграфија, вклучувајќи
жични телефонски апарати со
безжична
слушалка и телекомуникациски апа-

1 парче

8524

12 парчиња

1 парче
12 парчиња
16 парчиња

3 парчиња
8543
12 парчиња

1 парче
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рати за жични
системи со носечка струја или
дигитални линиски
системи;
видеофони:
-Телефонски апарати (телефони);
видеофони:
-Други апарати,
8517 50
за жични системи
со носечка струја
или за дигитални
линиски системи:
8517 50 90 00 -Други (модеми,
мрежни картички)
Плочи, ленти и
други
снимени
подлоги со звучни
или други слични
феномени, вклучувајќи матрици
и галвански отпечатоци за производство на плочи,
освен производите од Глава 37:
- З а репродукција
8524 91
на појави освен на
звук или слика:
8524 91 10 00 —Со снимени податоци или програми, од вид кои
се употребуваат
' со машини за автоматска
обработка на податоци
Електрични машини и апарати
со посебни функции, неспомнати
ниту опфатени на
друго место во
оваа глава:
-Акцелатори на
честитки:
-Друго:
8543 89
(звучни
8543 89 90 00 —Друго
картички)

17 парчиња

3 парчиња

2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македониј а".
Бр. 23-3147/1
27 јуни 2000 година
Скопје

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

1 парче
1 парче
2317.
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон
("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.06.2000
година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А УТВРДУВАЊЕ Н А О П Р Е М А Т А К О Ј А М О Ж Е
ДА СЕ У В Е З Е Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А

4 парчина

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се
произведува во Република Македонија и може да се
увезе без плаќање царина, а за потребите на Македонска информативна агенција М И А и тоа:
Тарифен
број
1
8471

Тарифна
ознака
2

Наименување

Количина

3
Машини за автоматска обработка
на податоци и
нивни
единици;
магнетни или оптички читачи, ма-

4

Стр. 3764 -Бр. 52

8542.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

шини за преснимување на податоци на носители
на податоци во
кодирана форма
и машини за обработка на такви
податоци,
неспомнати или неопфатени на друго место:
8471 30 0000 -Портабл
дигитални машини за
автоматска обработка на податоци, со маса до 10
кг, што се состојат од најмалку
една
централна
единица, тастатура и дисплеј
-Други дигитални
машини за автоматска обработка
на податоци:
а) Делови и прибор електронски
8471 30 00 00 -Портабл
дигитални машини за
автоматска обработка на податоци, со маса до 10
кг, што се состојат од најмалку
една
централна
единица, тастатура и Дисплеј
-Други дигитални
машини за автоматска обработка
на податоци:
8471 50 ?0 00 -Друго
а) Дигитални централни единици
8471 60
-Влезни или излезни
единици,
што содржат или
не содржат мемориски единици во
исто Куќиште:
8471 60 50 00 —Тастатури
/"глувче 7
8471 60 90'00 -Друго
а) Влезно излезни
единици - монитор
8471 70
-Мемориски единици:
8471 7053 00
Хард
диск
драјв (хард диск
дривес)
Електронски интегрирани кола и
микро-склопови:
-Монолитни дигитални интегрирани кола:
854219
-Друго, вклучувајќи кола добиени со комбинација на биполарна и
МОС технологија
(Б-ИМОС технологија):
8542 19 10 00 —Мемории
(ДРАМс; С-РАМс;
цацхе-РАМс;
ЕПРОМс;
Е2ПРОМс;
ФЈТАСХ
Е2ПРОМс;
РОМс;
ЦАМс;
ФИФОс; ЛИФОс;
идр.)
; а) Мемории
8542 19 55 00 -Микропроцесори

/

5 јули 2 0 0 0

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-3149/1
27 јуни 2000 година
Скопје

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

2318.
Врз основа на член 52, точка 7 од Законот против
ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 80/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 мај
2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н Н А ОДДЕЛОТ З А
Д О Н Е С У В А Њ Е О Д Л У К И ВО М О Н О П О Л С К А Т А
УПРАВА

1 парче

1. За член на Одделот за донесување одлуки во
Монополската управа се именува Лидија Костовска,
досегашен советник на министерот за трговија - ш е ф
на Кабинетот на министерот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-2636/2
23 мај 2000 година
Скопје

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

2319.
Врз основа на член 52, точка 7 од Законот против
ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 80/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 мај
2000 година, донесе

Гпарче

1 парче

1 парче

4 парчиња

РЕШЕНИЕ
З А И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н Н А ОДДЕЛОТ З А
Д О Н Е С У В А Њ Е О Д Л У К И ВО М О Н О П О Л С К А Т А
УПРАВА
1. За член на Одделот за донесување, одлуки во
Монополската управа се именува Розана Банковска,
досегашен ш е ф на Кабинетот на градоначалникот на
Општина Чаир.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-2636/3.
23 мај 2000 година
Скопје
'

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

2320.
Врз основа на член 52, точка 7 од Законот против
ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 80/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 мај
2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А И М Е Н У В А Њ Е Ч Л Е Н Н А ОДДЕЛОТ З А
Д О Н Е С У В А Њ Е ОДЛУКИ ВО М О Н О П О Л С К А Т А
УПРАВА
1. За член на Одделот за донесување одлуки во
Монополската управа се именува Горѓи Бајлозов, досегашен директор на приватното трговско претпријатие "Бајком" - Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македониј а".
2 парчиња
1 парче

Бр. 17-2636/4
23 мај 2000 година
Скопје

., Претседател.на Владата
" н а Р е џ у ф ш к а Македонија,
!
Љубчо Георгиевски, с.р!

5 јули 2000

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2321.
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за
органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО
З А ТРГОВИЈА
1. Се разрешува Јасмина Телевска од должноста
потсекретар во Министерството за трговија, поради
заминување на друга должност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-2640/2
23 мај 2000 година
Скопје

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

2322.
""
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за
органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ З А ТРГОВИЈА
1. Се разрешува Лидија Костовска од должноста
советник на министерот за трговија - шеф На
Кабинетот на министерот, поради заминување на
друга должност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македониј а".
Бр. 17-2639/2
23 мај 2000 година
Скопје

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

2323.
Врз основа на член 52, точка 3 од Законот против
ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 80/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 мај
2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА МОНОПОЛСКАТА
УПРАВА
1. За директор на Монополската уврава, орган во
состав на Министерството за трговија, се именува Јасмина Телевска, досегашен потсекретар во Министерството за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-2638/2
23 мај 2000 година
Скопје

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

2324.
"
Врз основа на член 30, став 2 и 8 од Законот
против ограничувањата на конкуренцијата ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 80/99), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 23
мај 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА МОНОПОЛИ
1. За членови на Комисијата за монополи се именуваат:
. - Илиј^ Андонов, ,претседател на Стопанска инте-

Бр. 52 - Стр. 3771

- д-р Неџби Весели, раководител на Комерцијален
сектор во "КОКО" - "Годел" - Скопје,
- д-р Родна Живковска, доцент на Правниот факултет - Скопје,
- д-р Љубомир Кекеновски, доцент на Економскиот факултет - Скопје,
- Симеон Петровски, советник во Уставниот суд на
Република Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јули 2000
година.
Бр. 17-2637/2
23 мај 2000 година
Скопје

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

2325.
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за
органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
З А ТРГОВИЈА
1. Лидија Костовска, член на Одделот за донесување одлуки во Монополската управа, се назначува за
советник на министерот за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-2636/5
23 мај 2000 година
Скопје

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

2326.
Врз основа на член 153, став 4 од ,Законот за
органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
З А ТРГОВИЈА
1. Розана Банковска, член на Одделот за донесување одлуки во Монополската управа, се назначува за
советник на министерот за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-2636/6
23 мај 2000 година
Скопје

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

2327.
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за
органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
З А ТРГОВИЈА
1. Ѓорѓи Бајлозов, член на Одделот за донесување
одлуки во Монополската уврава, се назначува за советник на министерот за трговија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-2636/7
23 мај 2000 година
Скопје

ч

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

. (
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2328.
Врз основа на член 10, од Законот за основање
Центар за образование на кадри за областа на безбедноста ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 27/95), а во врска со член 2 од Законот за остварување на предвремена пензија ("Службен весник на
Република Македонија" бр. 37/2000 и 41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 14 јуни 2000 година, донесе РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР Н А Ц Е Н Т А Р О Т З А О Б Р А З О В А Н И Е Н А
КАДРИ ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА
СКОПЈЕ
1. Божидар Кулевски, се разрешува од должноста
директор на Центарот за образование и кадри за областа на безбедноста - Скопје, поради исполнување на
условите за остварување на предвремена пензија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-3007/2
14 јуни 2000 година
Скопје

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

2329.
Врз основа на член 23, став 1 од Законот за јавните
претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А И М Е Н У В А Њ Е Д И Р Е К Т О Р Н А Ј П З А СТОПАНИСУВАЊЕ СО О Б Ј Е К Т И Т Е З А С П О Р Т ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За директор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија се именува Владимир Огненовски, дипл. правник - в.д. директор на ова јавно претпријатие.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-3061/1
14 јуни 2000 година
Скопје

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

2330.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А ИМЕНУВАЊЕ Ч Л Е Н О В И НА О Д Б О Р О Т З А
КОНТРОЛА НА М А Т Е Р И Ј А Л Н О - Ф И Н А Н С И С КОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП З А СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ОБЈЕКТИТЕ З А СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А
1. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија се именуваат:
- Златко Алексов, дипл. економ, вработен во Фондот за здравствено осигурување,
- м-р Јордан Арсов, републички советник во Владата на Република Македонија,
- Азири Бари, дипл. економист,
- Сашо Митров, дипл. економист, вработен во ПП
"Ал Имплекс" - Скопје,
- Кире Трендафиловски, помошник на директорот
на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" во државна сопственост - Скопје.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-3062/1
14 јуни 2000 година
Скопје

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

2331.
Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97), а во врска со член 2 од Законот
за остварување на предвремена пензија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/2000 и 41/2000),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА
ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А ПОДРАЧЈЕТО
НА ОХРИД
1. Димитри Панџакоски се разрешува од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република
Македонија за подрачјето на Охрид, поради исполнување на условите за остварување на предвремена пензија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македониј а".
Бр. 17-3063/1
14 јуви 2000 година
Скопје

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

2332.
Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97), а во врска со член 2 од Законот
за остварување на предвремена пензија ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 37/2000 и
41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА
ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА ГОСТИВАР
1. Витомир Матески се разрешува од функцијата
заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар, поради исполнување на условите за остварување на предвремена пензија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-3064/1
14 јуни 2000 година
Скопје

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

2333.
Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97), а во врска со член 2 од Законот
за остварување на предвремена пензија ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 37/2000 и
41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС
1. Злате Лозаноски се разрешува од фувкцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Велес, поради исполнување на
условите за остварување на предвремена пензија.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-3065/1
14 јуви 2000 година
Скопје

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

2334.
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на увравата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА СТОПАНСТВО
1. За советник на министерот за стопанство се назначува Тодор Новковски, самостоен советник во Министерството за стопанство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-3069/2
14 јуни 2000 година
Скопје

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

2335.
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на увравата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90
и "Службен весник на Република Македонија" бр.
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА СТОПАНСТВО
1. За советник на министерот за стопанство се назначува Костадин Јованов, дипломиран рударски инженер.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македониј а".
Бр. 17-3070/2
14 јуни 2000 година
Скопје

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

2336.
Врз основа на член 158, став 3 од Законот за
органите на увравата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 2 од Законот за
остварување на предвремена пензија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/2000 и 41/2000),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ФИНАНСИИ
1. Се разрешува Константин Поповски од должноста републички советник во Министерството за финални, поради исполнување на условите за остварување на предвремена пензија, заклучно со 30.06.2000
година.
2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник
на Република Македонија".
.

Бр. 17-2772/2
14 јуви 2000 година
Скопје

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

Бр. 52 - Стр. 3771

2337.
Врз основа на член 29, став 3 од Одлуката за
основање на Служба за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија ("Службен весник
на СРМ" бр. 37/98 и 45/98), а во врска со член 2 од Законот за остварување на предвремена пензија
("Службен весник на Република Македонија" бр.
37/2000 и 41/2000), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Се разрешува Трајко Кикерковски од должноста
помошник на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија,
поради исполнување на условите за остварување на
предвремена пензија, заклучно со 30.06.2000 година.
2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник
на Република Македонија".
Бр. 17-2838/2
14 јуни 2000 година
Скопје

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

2ЗЗ8.
Врз основа на член 158, став 3 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 2 од Законот за
остварување на предвремена пензија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/2000 и 41/2000),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Се разрешува Стојанка Најденовска од должноста републички советник во Владата на Република
Македонија, распоредена на работа во Министерството за финансии, поради исполнување на условите за
остварување на предвремена пензија, заклучно со
30.06.2000 година.
2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник
на Република Македониј а".
Бр. 17-2944/2
14 јуви 2000 година
Скопје

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

2ЗЗ9.
Врз основа на член 46, став 5 од Законот за
Владата на Република Македонија ("Службен весник
на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 2 од
Законот за остварување на предвремена пензија
("Службен весник на Република Македонија" бр.
37/2000 и 41/2000), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО ВО ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Се разрешува Еврипид Ричковски од должноста
заменик на секретарот на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија, поради
исполнување на условите за остварување на предвремена пензија, заклучно со 30.06.2000 година.
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2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник
на Република Македонија".
у

Бр. 17-3106/1
14 јуни 2000 година
Скопје

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

2340.
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе
Р ЕШ ЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
1. Ѓорѓи Неделковски, се разрешува од должноста
помошник на министерот за внатрешни работи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-3047/2
14 јуни 2000 година
, Скопје

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

2341.
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник јна СРМ" бр.
40/90 и "Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
1. За помошник на министерот за внатрешни работи се назначува Живко Гацоски, командир на Одделение во ПС за безбедност на патниот сообраќај во
ГУВР - Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-3048/2
14 јуни 2000 година
Скопје

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

2342.
Врз основа на член 31 од Законот за ученички и
студентски стандард ("Службен весник на РМ" бр.
37/98), министерот за образование, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА З А ПРИЕМ И
СМЕСТУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВО ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се уредуваат условите, начинот
и постапката за прием, сместување и исхрана на студентите во државните студентски домови во Република Македонија.

/
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а) бројот на студентите кои конкурираат и ги исполнуваат условите на овој правилник;
б) вкупниот број на расположиви места за сместување.
2. КРИТЕРИУМИ З А ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
ВО СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ
Член 4
Во државните студентски домови се примаат редовни студенти од Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје и Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола, државјани на Република Македонија,
кои студираат надвор од постојаното место на живеење.
Во студентските домови може да бидат примени на
сместување и исхрана студенти стипендисти на Владата на Република Македонија, стипендисти на страни
влади и фондации и други определени категории корисници, за кои согласност дава Министерството за
образование.
Член 5
Право да конкурираат за сместување и исхрана во
државните студентски домови имаат:
1. Редовни студенти на факултетите кои имаат помалку од 8 семестри (виши школи), а не повторувале
студиска година;
2. Редовни студенти на факултетите кои имаат 8
семестри, а не повторувале повеќе од 1 студиска година;
3. Редовни студенти на факултетите кои имаат над
8 семестри, а не повторувале повеќе од 2 студиски години;
4. Редовни студенти кои имаат склучено брак, имаат право да учествуваат на Конкурсот под услови утврдени во точките 1,2 и 3 од овој член.
Член 6
Студентите кои по втор пат запишале иста судиска година немаат право на сместување и исхрана во
државните студентски домови.
Студентите запишани по втор пат како апсолвенти
немаат право на сместување и исхрана во студентските домови.
Студентите кои дипломирале на еден факултет, а
се запишани повторно на друв факултет, немаат право
на сместување и исхрана во студентските домови.
Член 7
Немаат право на сместување и исхрана студенти
кои го нарушувале куќниот ред на домот, а за што им
е изречена воспитна мерка забрана на користење услуги во студентскиот дом, за време определено во изречената воспитна мерка.
Член 8
Немаат право на сместување и исхрана студентите
кои не ги измириле обврските кон студентскиот дом.
Член 9
Основни критериуми за прием на студентите во
државните студентски домови се:
1. Успех во студирањето;
2. Редовност во студирањето;
3. Семејно-материјална положба на студентот;
4. Оддалеченост од местото на живеење.
Кандидатите по сите критериуми може да добијат
максимум 100 бода.

Член 2
Приемот на студентите во државните студентски
домови се врши врз основа на Конкурс кој го објавува
Министерството за образование.

Член 10
По основ на покажан успех, бодирањето се врши
по следната формула:
- просечна оценка помножена со бројот на положени испити, поделена со вкупниот 6poj на испити на
факултетот и така добиениот резултат се множи со 3.

Член 3
Распределбата на бројот на местата во студентските домови се утврдува за секој факултет врз основа
на:

Просечна оценка х број на положени испити ХЗ
Вкупен број на испити на факултетот
Максимум бодови по основ на покажан успех изнесува 30 бода.
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Член 11
По основ на редовност во студирањето може да се
добие максимум 50 бода и тоа:
- студенти од 4-та година, кои сите години ги
имаат завршено редовно, добиваат 50 бода;
- студенти кои се 3-та година и кои сите години ги
имаат завршено редовно, добиваат 40 бода;
- студенти кои се од 2-ра година и кои 1-ва година
ја имаат завршено редовно, добиваат 30 бода;
- студентите кои се 1-ва година во тековната година, по основ на редовност добиваат 15 бода.
Студентите кои во текот на студирањето губеле
година, за секоја изгубена година им се одземаат по 10
бода.
Член 12
По основ на семејно-материјална положба на , студентот, бодовите се утврдуваат во зависност од примањата на семејството, односно по член на семејство во
однос на просечно исплатената плата во стопанството
на Република Македонија во последните три месеци.
По овој основ се добиваат најмногу 10 бода. Доколку примањата по член на семејството се до 35% од
просечно исплатената плата во стопанството, кандидатот добива максимум 10 бода, доколку истите се над
75%, тогаш истиот не добива бодови по тој основ. Со
градација се добиваат следните бодови:
-до 35%
-од 35% до 45%
- од 46% до 55%
- од 56% до 65%
- од 66% до 75%
-над 75%

10 бода
8 бода
6 бода
4 бода
2 бода
0 бода

Член 13
Доколку во потесното семејство на кандидатот
има член кој студира или учи надвор од местото на
живеење, кандидатот добива дополнителни бодови и
тоа:
- за 1 ученик-студенти
1 бод
- за 2 ученика-студенти
3 бода
- за 3 и повеќе ученици-студенти
5 бода
Член 14
По основ на оддалеченост од местото на живеење
се добиваат следните бодови:
- до 50 км
0 бодови
- од 51 до 100 км
1 бод
- од 101 до 150 км
3 бода
- над 150 км
5 бода
Член 15
За новозапишаните студенти од 1-ва година, наместо редовноста во студирањето и успех во студирањето, ќе се пресметуваат бодови од успехот во средното
образование и бодови од квалификационите испити.
Бодовите од успехот во средното образование и квалификационите испити, студентите се должни да ги
приложат од соодветниот факултет во вид на бодовна
листа каде истите се примени.
При бодирањето се зема просечната оценка од
средното образование помножено со 10, при што се
добиваат максимум 50 бода и за секои освоени 4 бода
на квалификациониот испит се пресметува по 1 бод,
при што по тој основ може да се добијат максимум 25
бода.
Член 16
Право на исхрана во државните студентски домови имаат студентите под услови кои се определени за
нивно сместување.
3. ПОСТАПКА З А ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
Член 17
Конкурсот за прием на студентите во државни студентски домови се распишува најдоцна до 18.06. во тековната година и трае 20 дена.
Студентите кои првпат се запишуваат на факултетите, документите по конкурсот ги поднесуваат од 1120 септември.

Бр. 52 - Стр. 3 7 7 1

Член 18
Конкурсот го распишува Министерството за образование врз основа на расположивите капацитети на
секој дом пооделно, за што студентските домови до
Министерството доставуваат број на расположиви капацитети по структура и квалитет.
Во Конкурсот се определуваат:
- услови за учество на Конкурсот;
- документи кои се поднесуваат;
- рок за поднесување на документите, и
- рок за сместување.
Член 19
Студентите кои ќе конкурираат ги поднесуваат
следните документи:
- Молба, специјален образец;
- Потврда за редовност и успех во студирањето;
- Изјава на родителот-старателот за надоместок на
неподмирените трошоци за сместување и исхрана;
- Изјава дека ги прифаќаат одредбите од правилникот за куќниот ред на домот;
- Студентите - брачни другари покрај останатите
документи поднесуваат и извод од матичната книга на
венчани.
Новозапишаните студенти од 1 година наместо документите од алинеја 2 на овој член, доставуваат потврда за вкупниот број бодови од квалификациониот
испит и успехот во средното образование.
4. ОРГАНИ З А ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО
СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ
/

Член 20
Приемот на студентите во студентските домови го
врши Комисијата формирана од министерот за образование, Комисијата е составена од:
- 2 претставника од Сојузот на студентите од Универзитетот;
- 1 претставник од Универзитетот, и
- 2 претставника од Министерството за образование.
Член 21
Комисијата ги има следните права и обврски:
- распределува места по факултети и виши школи;
- утврдува ранг-листа на примени студенти по факултети и виши школи;
- решава по приговори;
- утврдува конечна листа на примени студенти;
- поднесува извештај за својата работа до министерот за образование и Управниот одбор на Домот;
- врши и други работи во согласност со овој правилник.
Член 22
По завршувањето на Конкурсот, а врз основа на
поднесените документи и расположивите места, комисијата за прием врши распределба на места по факултетите и вишите школи, најдоциа 20 дена по истекот
на конкурсниот рок за прием на документи.
Од вкувниот број Комисијата обезбедува 20-30%
места за студентите кои прв пат ќе бидат запишани на
факултетите и вишите школи.
Распределбата на легла по факултетите се врши
согласно бројот на пријавените кандидати и бројот на
леглата, одделно за женски и одделно за машки места
според следната формула:
Вкупно пријавени кандидати - машки = %
Вкупно машки места
Член 23
По завршувањето на Конкурсот, службите од студентските домови ги обработуваат податоците и согласно овој правилник предлагаат ранг-листа на примени студенти.
Член 24
Комисијата за прием на студенти ги прима обработените документи од архивата на домот и ја контролира нивната комплетиост и навременост. Согласно кри-
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териумите од овој правилник се утврдува целосна
ранг-листа на сите пријавени кандидати.
Оваа листа се објавува на Огласната табла на студентскиот дом најдоцна за 20 дена од последниот ден
на завршување на конкурсните рокови за доставување
на документите, односно за прв пат запишаните студенти во 1-ва година до 20.09. во тековната година.
Незадоволните кадидати имаат право на приговор
до Комисијата за прием во рок од 3 дена од денот на
објавувањето на ранг-листата.
Комисијата за прием врз основа на приговорите ги
преиспитува податоците во документите на соодветните студенти - кандидати согласно критериумите и ја
објавува конечната листа на примени студенти за наредната учебна година.
5. СМЕСТУВАЊЕ Н А СТУДЕНТИТЕ ВО
СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ
Член 25
Сместување на студентите во студентските домови
трае од 1 до 10 септември, а за студентите од прва година
кои прв пат се запишале на високообразовните организации, рокот за сместување е од 1 до 10 октомври.
Член 26
При сместувањето, студентите се должни да достават доказ дека се редовни студенти, односно дека запишале година на студии.
Студентите кои годината ја занишале условно,
должни се најдоцна до месец февруари во тековната
година да достават потврда за запишана наредна година, како би го задржале статусот на корисник.
Испразнетите места ќе се пополнуваат со студенти од листата на чекање кои ги исполнуваат условите
во овој правилник.
Член 27
Доколку во студентските домови останат слободни
капацитети, истите можат да се пополнуваат со студенти кои ,не ги исполнуваат условите по овој правилник, со тоа што ќе ја плаќаат полната економска цена
за сместување и исхрана.

/
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Член 2
Приемот на учениците во државните ученички домови се врши врз основа на Конкурс КОЈ го објавува
Министерството за образование.

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

II. КРИТЕРИУМИ З А ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ
ВО У Ч Е Н И Ч К И Т Е ДОМОВИ
ЧленЗ
Во државните ученички домови се примаат редовни ученици од државните средни училишта, државјани
на Република македонија, кои учат надвор од постојаното место на живеење.
Во ученичките домови може да бидат примени на
сместување и исхрана ученици стапендисти на Владата на Република Македонија, стипендисти на странски
влади и фондации и други определени категорни корисници, за кои согласност дава Министерството за
образование.
Член 4
Право да конкурираат за сместување и исхрана во
државните ученички домови имаат ученици кои учат
во државните средни училишта.
Член 5
Учениците кои повторувале година го губат правото на сместување и исхрана во државните ученички
домови.
Член 6
Немаат право на сместување и исхрана учениците
кои го нарушувале куќниот ред на домот, а за што им
е изречена воспитна мерка забрана на користење услуги во ученичкиот дом, за време определено во изречената воспитна мерка, но најмногу до една година.
Член 7
Немаат право на сместување и исхрана учениците
кои не ги измириле обврските кон ученичкиот дом,
последователно за два месеци.
Член 8
Основни критериуми за прием на учениците во државните ученички домови се:
1. Успех и редовност во учењето од претходната
година,
а) поведение во учењето,
2. Семејно-материјална положба на ученикот,
3. Оддалеченост од местото на живеење.
Кандидатите по сите критериуми може да добијат
максимум до 100 бода.
Член 9
По основ на покажан успех и поведение од претходната година бодирањето се врши на следниот начин:
Успех:
Поведение во училиштето:
-одличен
40 бода
-примерно
20 бода
- мн. добар
25 бода
- добро
, 10 бода
- добар
10 бода
- незадоволително 0 бода
Максимум бодови по основ на покажан успех и поведение изнесува 60 бода.
Доколку на ученикот му е изречена воспитна мерка нисмена опомена или опомена пред отстранување,
му се одземаат 10 бода од вкупниот збир на бодовите
(успех и поведение).
Член 10
По основ на редовност во учењето може да се добие максимум 20 бода и тоа:
- ученици од 4-та година, кои сите години ги имаат
завршено редовно, добинаат 20 бода;
- ученици кои се 3-та година и кои сите години ги
имаат завршено редовно, добиваат 15 бода;
- учениците кои се од 2-ра година и кои 1-ва година
ја имаат завршено редовно, добиваат 10 бода;
- учениците кои се 1-ва година во тековната година, по основ на редовност добиваат 5 бода.

Член 1
Со овој правилник се уредуваат условите, начинот
и постапката за прием сместување и исхрана на учениците во државните ученички домови во Република
Македонија.

Член И
По основ на семејно-материјална положба на ученикот, бодовите ;се утврдуваат, во зависно,ст од примањата на семејството, односнотџочлен насемејство
во однос на просечно исплатената плата во стопан-

6. ЦЕНА З А СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА
Член 28
Цената за сместување и исхрана во студентските
домови се утврдува врз основа на реалните трошоци
утврдени со нормативи и стандарди за овој вид услуги.
Висината на цената за сместување и исхрана ја
предлага Управниот одбор на Студентскиот дом, а ја
утврдува министерот за образование.
Партиципацијата во цената за сместување и исхрана на студентите во студентските домови ја определува министерот за образование, во зависност од материјалните можности на Република Македонија утврдени со Буџетот за секоја календарска година.
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 29
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 18-2113/1
Министер,
13 јуви 2000 година
проф. д-р. Гале Галев, с.р.
Скопје
2343.
Врз основа на член 31, став 2 од Законот за ученички и студентски стандард ("Службен весник на
РМ" бр. 37/98), Министерот за образование, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ И СМЕСТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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ството на Република Македонија во последните три
месеци.
По овој основ се добиваат најмногу 10 бода. Доколку примањата по член на семејството се до 35% од
просечно исплатената плата во стопанството, кандидатот добива максимум 10 бода. Доколку истите се
над 75%, тогаш истиот не добива бодови по тој основ.
Со градација се добиваат следните бодови:
-до 35%
10 бода
-од 35% до45%
8 бода
- од 46% до 55%
6 бода
- о д 5 6 % до65%
4бода
- од 66% до 75%
2 бода
-над 75%
0 бода
Член 12
Доколку во потесното семејство на кандидатот има
член кој студира или учи надвор од местото на живеење, кандидатот добива дополнителни бодови и тоа:
- за 1 ученик-студент
- за 2 ученика-студенти
- за 3 и повеќе ученици-студенти

1 бод
3 бода
5 бода

- Член 13
По основ на оддалеченост од местото на живеење
се добиваат следните бодови:
- до 50 км
0 бодови
- од 51 до 100 км
1 бод
- од 101 до 150 км
3 бода
- над 150 км
5 бода
Член 14
За новозапишаните ученици од 1-ва година во средното образование наместо редовноста во учењето и
успех во учењето, ќе се пресметуваат бодови од успех
и поведението во основното образование. Бодовите од
успехот во основното образование, учениците се должни да ги приложат од соодветното училиште во вид
на бодовна листа каде што се примени.
Критериумите за прием на учениците од овој правилник не важат за учениците во ученичките домови
во основните училишта и специјалното средно образование.
Член 15
Поголем број на ученици на исхрана од сместувачкиот капацитет на домот може да се организира во
согласност со Министерството за образование.
III. ПОСТАПКА З А ПРИЕМ Н А У Ч Е Н И Ц И
Член 16
Конкурсот за прием на ученици во државните ученички домови се распишува по правило заедно со Конкурсот за учениците од училиштата за средно образование.
Учениците кои престојувале во претходната година (стари корисници) молбите комплетирани треба да
ги достават до 30.06. во ученичкиот дом каде што бара
сместување.
Учениците кои првпат се запишуваат во училиштата, документите по Конкурсот ги поднесуваат до
03.07. во тековната година, односно до пополнување
на слободните места.
Предност за престој во ученичките домови имаат
учениците од прва година, а доколку останат слободни
капацитети и учениците од втора, трета и четврта година кои прв пат конкурираат за прием во домот.
Член 17
Конкурсот го распишува Министерството за образование врз основа на расположивите капацитети на
секој дом одделно , за што ученичките домови до Министерството доставуваат број на расположливи капацитети по структура и квалитет.
Во Конкурсот се определуваат:
- услови за учество на Конкурсот;
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- документи кои се поднесуваат;
- рок за поднесување на документите, и
- рок за сместување.
Член 18
Учениците кои ќе конкурираат ги поднесуваат
следните документи:
- молба, специјален образец, таксирана според Законот (обрасците се добиваат во домот), комплетна
пополнета и дополнета со сите други документи согласно упатството во документите:
- потврда од училиштето дека е редовен ученик;
- договор со родителот-старателот за користење
услуги, потпишан лично пред овластените работници
во домот или потпишан и заверен кај нотар во местото на живеење;
- фото копија од свидетелството од претходната
година;
- две фотографии (3x2);
- медицинска белешка; ,
. - изјава дека ги прифаќаат одредбите од правилникот за куќниот ред на домот.
IV. ОРГАНИ З А ПРИЕМ НА У Ч Е Н И Ц И Т Е ВО
У Ч Е Н И Ч К И Т Е ДОМОВИ
Член 19
Приемот на учениците во ученичките домови го
врши Комисија составена од 2 воспитувачи, 1 член од
Министерството за образование кој го именува министерот и директорот на Домот кој е и нејзин претседател.
Член 20
Комисијата ги има следните права и обврски:
- врши прием, контрола и обработка на молбите;
- утврдува листа на примени ученици;
- поднесува извештај за својата работа до Советот
на воспитувачите;
- врши и други работи во согласност со овој правилник.
Член 21
Листата на примените ученици се објавува на огласна табла на ученичкиот дом најдоцна за 5 дена од последниот ден на завршување на конкурсните рокови
за доставување на документи, односно до 08.07. и најдоцна до 28.08. за кандидати што покасно конкурирале.
Незадоволните кандидати имаат право на приговор до Советот на воспитувачите во рок од 3 дена од
денот на објавувањето на листата.
Советот на воспитувачите е должен да донесе решение по приговорот во рок од осум дена од приемот
на приговорот.
Решението по приговорот е дефинитивно.
Советот на воспитувачите врз основа на приговорите ги преиспитува податоците во документите на
соодветните ученици - кандидата согласно критериумите и ја објавува листата на примени ученици за наредната учебна година.
V. СМЕСТУВАЊЕ НА У Ч Е Н И Ц И Т Е ВО
У Ч Е Н И Ч К И Т Е ДОМОВИ
Член 22
Сместувањето на учениците во ученичките домови
почнува од 31.08. до 05.09. во тековната година.
Член 23
Испразнетите места ќе се пополнуваат со ученици
од листата на чекање кои ги исполнуваат условите по
овој правилник.
Член 24
Доколку во ученичките домови останат слободни
капацитети, истите можат да се пополнуваат со ученици кои не ги исполнуваат условите по овој правилник,
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со тоа што ќе ја плаќаат полната економска цена за
сместување и исхрана.
Слободните капацитети во ученичките домови може да се пополнуваат и со студенти кои ги исполнуваат условите од Правилникот за прием на студентите и
овој правилник, согласно објавените конкурси после
05.09. во тековната година, при што предност имаат
студенти од прва година.
За примените студенти во ученичките домови важи
куќниот ред од домот каде што студентот е примен.
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- учество на најмалку десет групни изложби кои се
професионално вреднувани;
- врвни уметнички остварувања потврдени низ ликовната критика и теорија.

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

Б) ПРИМЕНЕТА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
Архитектура
- реализирани најмалку пет проекти, верифицирани за вредни од соодветното здружение на архитекти'
Графички дизајн
- реализирани најмалку три изложби или
- реализирани најмалку триесет графички идејни
решенија (применети) со потврдена примена и естетски валоризирани;
Карикатура
- објавени најмалку сто какрикатури во реномиран
домашен и странски медиуми или
- реализирани)најмалку пет самостојни изложби
или
- учество на најмалку десет групни изложби;
Стрип и илустрација
- најмалку сто објавени стрип шлајфни по десет
слики;
Керамика
- реализирани најмалку пет самостојни изложби
или
- учество на најмалку десет групни изложби;
Костимографија
- реализирани костимографии з.а најмалку пет театарски, оперски или балетски проекти;
- реализирани костимографии за најмалку два долгометражни играни филма или
- реализирани најмалку пет костимографии за ТВ
филмови или ТВ драми;
Сценографија.
- реализирани најмалку сценографии за два долгометражни играни филма или
- реализирана најмалку една сценографија за анимиран филм или
- реализирани најмалку пет сценографии за ТВ
филма или
,
- реализирани најмалку пет сценографии за ТВ
драми или
- реализирани најмалку пет сценографии ,за -театарски претстави;
-' ,г
.":
Обликување играчки и кукли
- реализирани најмалку пет комплетни поставки на
кукли за театарска претстава, филм или ТВ емисија;
Модно креирање
- реализирани најмалку десет колекции на модели,
валоризирани од компетентни субјекти или
- учество на најмалку петнаесет модни ревии, валоризирани од компетентни субјекти.
/:
МУЗИКА И ТАНЦ
ПРОДУКТИВНИ УМЕТНИЦИ
- да има компонирано најмалку шест симфониски,
музичко-сценски или камерни дела и дела од помала
музичка форма и да има јавно изведено, издадено или
снимено најмалку пет дела (независно од формата)
или
- да има компонирано музика за најмалку два долгометражни играни филма, или
- да има компонирано музика за најмалку пет театарски претстави или најмалку пет куклени претстави
или
- да има компонирано музика за телевизиска, драмска или документарна серија во траење од најмалку
150 минути, или
- да има компонирано музика за најмалку три анимирани или куклени филма, или
- да има најмалку пет кореографии изведени од балетски или фолклорни ансамбли.

А) СЛИКАРСТВО
„-реализирани најмалку пет премиерни самостојни
изложби во реномирани галерии кои се професионално вреднувани;:

РЕПРОДУКТИВНИ УМЕТНИЦИ
- да има реализирано годишно најмалку шест солистички концерти од кои два со премиерна програма
и четири репризни или најмалку еден настап како солист со ансамбл;

VI. ЦЕНА З А СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА
Член 25
Цената за сместување и исхрана во ученичките домови се утврдува врз основа на реалните трошоци утврдени со нормативи и стандарди за овој вид услуги.
Висината на цената за сместување и исхрана ја
предлага Управниот одбор на ученичкиот дом, а ја утврдува министерот за образование.
Партиципацијата во цената за сместување и исхрана на учениците во ученичките домови ја определува
министерот за образование, во зависност од материјалните можности на Република Македонија утврдени
со Буџетот за секоја календарска година.
VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 26
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 18-2114/1
13 ј уни 2000 година
Министер,
Скопје
проф. д-р Гале Галев, с.р.
2344.
Врз основа на член 16 од Законот за културата
("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), министерот за култура донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ, ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОВОЛНИ УСЛОВИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД СРЕДСТВА НА
РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ, НА САМОСТОЈНИТЕ
УМЕТНИЦИ
ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат критериумите,
постапката и начинот на обезбедување поволни услови и надоместоци од средствата на републичкиот буџет (во натамошниот текст: поволности), на самостојните уметници, за стимулирање и помагање на нивното уметничко творештво.
КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОВОЛНОСТИ
Член 2
При доделувањето на поволностите на самостојните уметници, се применуваат основни и дополнителни
критериуми.
Основни критериуми
Член 3
Основни критериуми за доделување поволности на
самостојниот уметник се уметничките вредности на
неговото творештво и неговите активности во текот
на последните пет години со континуирано вршење на
творечка дејност.
Мерила за оценување на основните критериуми по
одделни видови творештво се:

