
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
1408. Одлука за разрешување и именување 

на претседател и членови на Комиси-
јата за помилување на Претседателот 
на Република Македонија..................... 2

1409. Уредба за дејностите и активностите 
за кои задолжително се изработува 
елаборат, а за чие одобрување е над-
лежен градоначалникот на општина-
та, градоначалникот на Градот Скопје 
и градоначалникот на општините во 
Градот Скопје…………………………. 3

1410. Уредба за дејностите и активностите 
за кои задолжително се изработува 
елаборат а  за чие одобрување е надле-
жен органот за вршење на стручни ра-
боти од областа на животната средина 18

1411. Одлука за распределба на средства за 
подобрување на водоснабдувањето на 
ЕЛС од Регионалниот водовод Сту-
денчица……………………………….. 29

1412. Одлука за формирање на Меѓумини-
стерски комитет за конкурентност….. 29

1413. Одлука за изменување на Одлуката 
за распределба на средства за изград-
ба на водоснабдителни и канализаци-
они системи во Република Македони-
ја за 2009 година……………………… 30

1414. Одлука за престанок и за давање на 
трајно користење на движни ствари 
на Казнено-поправна установа Затвор 
– Скопје……………………………….. 30

 Стр. 
1415. Одлука за прифатливост на предлогот 

за повторно прогласување на Кањонот 
Матка за заштитено подрачје во кате-
горијата споменик на природата……... 30

1416. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата за користење на 
средства за здравствена заштита на 
животните во 2009 година…………… 31

1417. Програма за дополнување на Про-
грамата за приоритетна изработка на 
урбанистички планови за 2009 година 33

1418. Програма за изменување и дополну-
вање на Програмата зa превентивна 
здравствена заштита во Република 
Македонија за 2009 година………….. 33

1419. Лиценца за  постојано  приредување 
на посебни игри на среќа во автомат 
клуб……………………………………. 36

1420. Лиценца за  постојано  приредување 
на посебни игри на среќа во играчни-
ца (казино)…………………………….. 37

1421. Изменување на лиценца под бр.19-
1879/1 од 26.05.2005 година издадена 
на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги “Астра Електроник 
Компани“ ДОО Скопје за постојано 
приредување на посебни игри  на сре-
ќа во автомат клуб што се наоѓа во 
месноста  “Милци“-базен Фатаморга-
на, Богородица Гевгелија……………. 37

1422. Статут на Акционерско друштво во 
државна сопственост за вршење на 
дејноста давател на услуги на возду-
хопловната навигација……………….. 38

Број 80          Год. LXV Петок, 26 јуни 2009 Цена на овој број е 260 денари

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

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 80 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 јуни 2009 
 

 Стр. 
1423. Правилник за електротехничка опре-

ма наменета за работа во определено 
напонско подрачје................................. 49

1424. Листа на земјоделски производи со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2009 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти).................... 52

1425. Листа на земјоделски производи со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2009 година (концесии во рам-
ки на квоти)............................................ 53

1426. Листа на риба и рибини производи со 
потекло од заедницата за увоз во Ре-
публика Македонија во второ полуго-
дие од 2009 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти).................... 54

1427. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз во Република Маке-
донија во второ полугодие од 2009 го-
дина (нула-царинска стапка во рамки 
на квоти)................................................. 54

1428. Листа на царински стапки за произ-
води со потекло од заедницата за увоз 
во Република Македонија во второ 
полугодие од 2009 година (концесија 
во рамки на квоти)................................. 55

1429. Листа на производи со потекло од за-
едницата за увоз во Република Македо-
нија во второ полугодие од 2009 година 
по спогодбата за доделување на взаем-
ни трговски повластици за некои вина.. 55

1430. Листа на земјоделски и прехранбени 
производи по потекло од Република 
Албанија кои се увезуваат во Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти за 
второ полугодие од 2009 година.......... 55

1431. Листа на земјоделски и прехранбени 
производи по потекло од Република 
Хрватска кои се увезуваат во Репуб-
лика Македонија без плаќање на ца-
рина во рамките на годишни квоти за 
второ полугодие од 2009 година.......... 56

 
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1408. 

Врз основа на член 11 став 1 и 2 и член 12 од Одлу-
ката за организација и делокруг на работата на Кабине-
тот на Претседателот на Република Македонија, доне-
сувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИ-
ЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Се разрешува претседателот на Комисијата за по-

милување на Претседателот на Република Македонија, 
проф. д-р Томислав Чокревски, поради истекот на ман-
датот. 

 
II 

За претседател на Комисијата за помилување на 
Претседателот на Република Македонија се именува: 

- проф.д-р Гале Галев. 
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III 

Се разрешуваат членовите на Комисијата за помилу-
вање на Претседателот на Република Македонија: Љупчо 
Шврговски, м-р Каролина Ристова Астеруд, Абдулселам 
Канзоски, Бранко Наумовски, проф. д-р Аднан Јашари и 
Абдулаким Салиу, поради истекот на мандатот. 

 
IV 

За членови на Комисијата за помилување на Пре-
тседателот на Република Македонија се именуваат: 

- м-р Симеон Малинков; 
- Стојанче Рибарев; 
- Исмет Рамадани; 
- Ментор Ќоку; 
- Благородна Дулиќ; 
- Љупчо Шврговски; 
- проф. д-р Методија Каневчев и 
- Абдурахман Алити.  

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
Бр. 07-279                                Претседател 

26 јуни 2009 година               на Република Македонија, 
        Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 



26 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 80 - Стр. 3 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА 
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НА ОПШТИНИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1409. 
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У Р Е Д Б А 
ЗА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА 
ЕЛАБОРАТ А  ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ Е НАДЛЕЖЕН ОРГАНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

СТРУЧНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

      Бр. 19-1782/1                              Претседател на Владата 
23 јуни 2009 година                            на Република Македонија, 
        Скопје                                м-р Никола Груевски, с.р. 

1410. 
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1411. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.06.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ПОДОБРУ-
ВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ЕЛС ОД 
РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОВОД СТУДЕНЧИЦА 
 
1. Од средствата во Предлог Измените и дополнува-

њата на Буџетот на Република Македонија за 2009 го-
дина, утврдени во Раздел 130.01 - Министерство за 
транспорт и врски, Потпрограма 32 - Подобрување на 
водоснабдувањето на ЕЛС од регионалниот водовод 
Студенчица, ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС, 
во износ од 30.000.000,00 денари за подобрување на во-
доснабдувањето на ЕЛС од регионалниот водовод Сту-
денчица се распределуваат  20.000.000,00 денари за из-
градба на нов бунарски систем на локалитетот Оруши-
ца – Кишоица – Бегова Ливада за подобрување на во-
доснабдувањето на градот Прилеп, општина Прилеп. 

2. Распределените средствата во висина од 
20.000.000 денари од  точка 1  на оваа  одлука се  кори-
стат  како  учество на Република Македонија за подо-
брување на водоснабдувањето на ЕЛС од регионалниот 
водовод Студенчица, односно за изградба на нов бу-
нарски систем на локалитетот Орушица – Кишоица – 
Бегова Ливада за подобрување на водоснабдувањето на 
град Прилеп, општина Прилеп, без обврска за враќање. 

3. Исплатата на средствата од точка 2 на оваа одлу-
ка ја врши Министерството за транспорт и врски, по 
претходно доставено барање со комплетна и заверена 
документација за наменско користење на средствата од 
страна на единицата на локалната самоуправа. 

4. Мониторинг над изведените градежни работи од-
носно за извршените набавки во врска со изградбата на 
нов бунарски систем на локалитетот Орушица – Кишо-
ица – Бегова Ливада за подобрување на водоснабдува-
њето на град Прилеп, општина Прилеп ќе врши Мини-
стерството за транспорт и врски. 

5. Барањето со комплетна и заверена документација 
за наменско користење на средствата, единицата на ло-
калната самоуправа од точка 1 на оваа одлука го доста-
вува до Министерството за транспорт и врски, заклуч-
но со 27.11.2009 година. 

6. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлу-
ка за изведување на градежни работи или за извршени-
те набавки во врска со изградбата на нов бунарски си-
стем на локалитетот Орушица – Кишоица – Бегова Ли-
вада за подобрување на водоснабдувањето на град 
Прилеп, општина Прилеп нема да се врши авансно. 

7. Министерството за транспорт и врски до едини-
цата на локална самоуправа – Прилеп ќе достави про-
цедури за начинот и постапката за користење на рас-
пределените средства кои треба да бидат запазени при 
изградба на нов бунарски систем наведен во точка 1 на 
оваа одлука. 

8. Министерството за транспорт и врски за реализи-
раните буџетски средства доставува извештај со фи-
нансиски показатели до Владата на Република Македо-
нија за изведените градежни работи или за извршените 
набавки во врска со изградбата на нов бунарски систем 

на локалитетот Орушица – Кишоица – Бегова Ливада 
за подобрување на водоснабдувањето на град Прилеп, 
општина Прилеп, при реализација на Одлуката. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр.19-2831/1                     Заменик на претседателот 
23 јуни 2009 година                на Владата на Република   

    Скопје                                     Македонија, 
   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
1412. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 88/08)  и согласно стратешкиот документ 
Индустриска политика на Република Македонија 2009-
2020, Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 23.06.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУМИНИСТЕРСКИ 
КОМИТЕТ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Меѓуминистерскиот коми-
тет за конкурентност (во натамошниот текст: Комитет). 

 
Член 2 

Со Комитетот раководи заменик на претседателот 
на Владата на Република Македонија задолжен за еко-
номски прашања како претседател. 

Членови на Комитетот се: 
- заменик на претседателот на Владата задолжен за 

европски прашања, 
- министер за економија, 
- министер за финансии, 
- министер за образование и наука, 
- министер за локална самоуправа, 
- министер за труд и социјална политика,  
- министер за животна средина и просторно плани-

рање, 
- министер за информатичко општество, 
- министер за земјоделство, шумарство и водосто-

панство и 
- министер за транспорт и врски. 
По потреба на состаноците на Комитетот можат да 

бидат повикувани и други министри и компетентни и 
стручни лица по одделни прашања. 

 
Член 3 

Основна задача на Комитетот е да се грижи да се 
обезбеди конзистентна имплементација и следење на 
стратешкиот документ „Индустриската политика на Ре-
публика Македонија“ преку програми за зголемување на 
конкурентноста кои ќе се имплементираат од разни ми-
нистерства, подобра координација на институциите со 
цел да се придонесе кон поуспешно реализирање на це-
лите на индустриската политика преку дефинираните 
клучни области за делување и конкретните мерки, со 
што треба да се обезбеди зголемување на конкурентно-
ста на економијата на долг рок, базирана на знаење, ино-
вации, технолошки развој, соработка и создавање на по-
волно и развојно ориентирано деловно окружување. 
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Член 4 
Меѓуминистерскиот комитет за конкурентност за 

своето работење донесува Деловник за работа. 
 

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

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

 
      Бр. 19-2834/1                    Претседател на Владата 
23 јуни 2009 година              на Република Македонија, 

     Скопје                         м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1413. 
Врз основа на член 29, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
166/08) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.06.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОС-
НАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 

 
1. Во Одлуката за распределба на средства за изград-

ба на водоснабдителни и канализациони системи во 
Република Македонија за 2009 година („Службен весник 
на Република Македонија“ б.р 46/09) во точка 1: 

 
зборовите: 
 
„ОПШТИНА ТЕТОВО 
 
- За изградба на водоводна мрежа за водоснабдува-

ње на населба „Сончев брег“ – Теќе – Речица“ 
 
се заменуваат со зборовите: 
 
„ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ 
 
- За изградба на фекална канализација во н.м. 

Стрелци и Гарани“. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
      
      Бр. 19-3145/1           Заменик на претседателот 
23 јуни 2009 година               на Владата на Република 
          Скопје                 Македонија, 
              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
1414. 

Врз основа на член 54-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.06.2009 година, донесе 

O Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари: 

- 600 ќебиња војнички. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на казнено-поправна 
установа Затвор – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на казнено-поправна установа Затвор-Скопје со 
кој се уредуваат правата и обврските на движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ристење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-2901/1              Заменик на претседателот 

23 јуни 2009 година              на Владата на Република 
         Скопје                              Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1415. 

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за заштита 
на природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/04, 14/06 и 84/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.06.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАТЛИВОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВТОР-
НО ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КАЊОНОТ МАТКА ЗА 
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА 

СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се прифаќа предлогот за повторно 

прогласување на Кањонот Матка за заштитено подрач-
је во категоријата споменик на природата. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр.19-2953/1                   Заменик на претседателот 
23 јуни 2009 година               на Владата на Република 

   Скопје                                   Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2009 ГОДИНА 

1416. 
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     Бр.19-3007/1                      Заменик на претседателот
23 јуни 2009 година                                      на Владата на Република 

   Скопје                                                  Македонија, 
                                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1417. 
Врз основа на член 16 став 3, 4 и 6 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.06.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИ-
ОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за приоритетна изработка на ур-

банистички планови за 2009 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 19/09, 33/09 и 54/09), во 
точката 1 по потточка 1.6. се додаваат четири нови пот-
точки 1.7, 1.8, 1.9 и 1.10 кои гласат: 

1.7. Изработка на Детален урбанистички план „Цен-
трално градско подрачје 1 дел, урбана четврт 1“ – со 
намена станбено-деловни објекти и јавна администра-
ција, планот ќе го изработува општина Битола и изра-
ботката на планот ќе се финансира од буџетот на оп-
штина Битола. 

1.8. Изработка на Детален урбанистички план за 
Урбан Блок 9 со намена Агроберза и Пазар – планот ќе 
го изработува општина Струмица и изработката на пла-
нот ќе се финансира од буџетот на општина Струмица. 

1.9. Изработка на Детален урбанистички план „Пре-
света Богородица“ – планот ќе го изработува општина 
Центар и изработката на планот ќе се финансира од бу-
џетот на општина Центар. 

1.10. Изработка на Урбанистички план за вон насе-
лено место „Индустриски комплекс – Пилко“ со наме-
на лесна незагадувачка индустрија – планот ќе го изра-
ботува општина Гази Баба и изработката на планот ќе 
се финансира од буџетот на општина Гази Баба. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 19-2610/1               Заменик на претседателот 
9 јуни 2009 година                на Владата на Република 
        Скопје                               Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1418. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 1 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на РМ” бр. 
38/91, 46/93, 55/95, 10/04 и 84/05, 111/05, 65/06, 05/07, 
77/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.06.2009 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗA ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 

 
Во Програмата зa  превентивна здравствена зашти-

та во Република Македонија за 2009 година („Службен 
весник на  Република Македонија“ бр.03/2009), текстот 
под Глава VI. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА РАБОТА 
И ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
РАБОТНИЦИТЕ, до точка 2.Статистички истражувања 
од областа на здравството, се менува и гласи: 

VI. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА РАБОТА И  
ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

НА РАБОТНИЦИТЕ 
 
„Во рамките на релевантните системски промени на 

националната здравствена политика во Република Ма-
кедонија, реформските активности од областа на здрав-
ствена заштита на работниците, се базираат врз совре-
мениот концепт за здравје и безбедност на работа, и го 
промовираат јавноздравствениот и интегриран пристап 
во  политиката, системот и услугите, во заштита и уна-
предување на здравјето на работната популација.  

Јавно здравствениот пристап кон здравјето на ра-
ботниците,  деклариран во Глобалниот Акционен план 
за здравјето на работниците на СЗО, 2008-2017, фоку-
сиран е на примарната превенција на професионалните 
болести, повреди на работа и болести во врска со рабо-
та, со примена на основниот принцип на контрола 
(елиминација или редукција) на ризици на работното 
место, со интерсекторска соработка на сите клучни 
партнери во заедницата. 

Усвоената Стратегијата за  здравје, здрава животна 
и работна средина и безбедност на работа на  Републи-
ка Македонија, 2006 год., како и донесениот Закон за 
безбедност и здравје на работа, 2007 год., ги определи-
ја приоритетите во развојот на системот на здравје и 
безбедност на работа, како одраз на јасно определените 
реформски чекори на РМ кон ЕУ интеграцијата, а во 
склад со релевантните меѓународни документи во об-
ласта (Конвенцијата на МОТ бр. 161, Глобалниот план 
за акција за здравјето на работниците 2008-2017 на 
СЗО и Документот на ЕУ “Подобрување на квалитетот 
и продуктивноста на работатното место: Стратегија на 
заедницата 2007-2012”. 

Новите реформски концепти во секторот за здравје 
и безбедноста на работа во земјата, со медицината на 
трудот како основно јадро,ги дефинираа јаввно здрав-
ствените приоритети и акции на делување: јакнење на 
националната политика за здравје и безбедност на ра-
бота, развивање и усогласување на неопходните поли-
тички и правни инструменти, развој на здрави работни 
пракси, здрава работна средина, и унапредување на 
здравјето на работа, развој на стандардите во областа 
на здравјето и безбедност на работа, засновани на про-
ценка на ризик, развој на хуманите ресурси и зајакну-
вање на капацитетите ( тренинг и едукација),  зајакну-
вање на националниот здравствен систем во сегментот 
на медицината на трудот, преку понатамошен развој на 
националната мрежа на Службите за медицина на тру-
дот, координарина од ЈЗУ Институтот за медицина на 
труд на РМ, поттикнување на научноистражувачките 
активности  во областа,  јакнење на информативниот 
систем, јакнење на јавната свест кај сите активни учес-
ници во процесот,и развој на интерсекторска соработка 
во доменот.  

Еден од  основните приоритети во оваа област, е 
процесот на модернизација на Службите за медицина 
на труд (СМТ), и промоција на СЗО моделот на основ-
ни служби за медицина на трудот, како  клучна алатка 
и основна компонента за превенција на здравјето и без-
бедноста на работното место во рамките на национал-
ниот јавноздравствен систем. 
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Преку донесување на Националната програма за 
СМТ би требало да се обезбеди поттик на национална-
та акција за подобрување на квалитетот на услугите, 
поголема покриеност и достапноста на СМТ, со иден-
тификација на соодветни механизми  неопходни за раз-
вој на компетентни и релевантни СМТ за сите работни-
ци, особено вулнерабилните групи и високоризични се-
ктори на работната популација.Програмата би требало  
да понуди препораки за изградба на капацитети преку 
кои националниот здравствен систем би одговорил на 
специфичните професионални ризици имајќи ги  пред-
вид постоечките хумани ресурси  и постоечката инфра-
структура како и понатамошниот развој на дејноста на 
МТ во  Република Македонија.  

Имајќи ги предвид досегашните успешни резултати 
во реформските процеси во областа на здравјето и без-
бедност на работа, чиј носител е Владата на РМ, ЈЗУ 
Институтот за медицина на труд на Република Македо-
нија, врвна  специјализирана јавно-здравствена инсти-
туција од областа на медицината на трудот  истовреме-
но и единствен, меѓународен референтен центар на 
Светска здравствена организација во областа, во наша-
та земја,  има обврска, да даде целосна  експертска по-
дршка на Министерството за здравство, и сите клучни 
партнери во државата, во понатамошни засилени 
активности во реализација на поставените јавно здрав-
ствени приоритети:  

- Развој на здравствена политика и анализа на ква-
литетот и економската ефикасност на системот за без-
бедност и здравје на работа, изготвување на Програма, 
стратегија и акции од јавно здравствен аспект, клучни 
за унапредување на безбедноста и здравјето на работа, 

- Креирање и дисеминација на податоци и инфор-
мации битни во водењето на здравствената политика 
во областа на безбедноста и здравјето на работа, 

- Современа превенција и контрола на професио-
налните болести и   повреди на работа, 

- Учество во мултисекторска соработка за унапре-
дување на безбедноста на работа и унапредување на 
здравјето на професионално експонираните работници, 

- Развој на хумани ресурси и институционални ка-
пацитети оптимални за развој на безбедноста и здравје-
то на работа. 

Врз основа на домашната легислатива, меѓународ-
ните трендови, акти и стратегии, Институтот за јавно 
здравје на Република Македонија како врвна јавно-
здравствена институција во областа на јавното здравје ,  
учествува во следењето  на одредени специфични аспе-
кти на системот на здравствената заштита на работни-
ците во Република Македонија. Во тие рамки Институ-
тот за јавно здравје, ги прибира, обработува, анализира 
и евалуира релевантните здравствено-статистички по-
датоци што се значајни за планирање и донесување на 
одлуки за унапредување на здравјето на работниците, 
учествува заедно, со други релевантни партнери во 
предлагање мерки за решавање на здравствените по-
треби на работниците и утврдување јавно-здравствени 
приоритети во оваа област. Институтот за јавно здравје 
има значајна улога во унапредувањето на јавно-здрав-
ствените аспекти на професионалното здравје, преку 

зајакнување на капацитетите, подобрување  на инфор-
матичката инфраструктура, создавање бази на подато-
ци и информациони  подсистеми  на здравствениот ин-
формационен систем, изготвување стратешки докумен-
ти и современи публикации, што претставува основа за 
стручна експертиза за креирање на политика базирана 
на докази во овој специфичен домен на јавното здравје. 

 
ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНИ ФУНКЦИИ 

 
јавно здравствена функција: 
5. Развој на политики и институциски капацитети за 

планирање и   управување со јавното здравство 
6. Зајакнување на институциските капацитети за ле-

гислатива и зајакнување на јавното здравство 
9. Обезбедување квалитет на здравствените услуги 

на индивидуи и популација 
11. Редуцирање на влијанието на итни состојби и 

катастрофи врз здравјето  
 

1. Креирање здравствена политика - Изготвување 
стратешки документи 

  
1.1. Програма и Стратегија за безбедност и здравје 
на работа Национална Програма за Службите за  

медицина на трудот 
 
- Изготвување и имплементација на Програмата за 

безбедност и здравје на работа како основен документ 
со кој се утврдува стратегијата за развој на безбедност 
и здравјето при работа во врска со заштита на животот, 
здравјето и работната способност на вработените и 
спречување на повреди на работа, професионални бо-
лести и болести во врска со работа 

- Хармонизација на националното законодавство со 
регулативата на ЕУ, МОТ, СЗО и ЕК,  

- Изготвување на стручни основи за донесување на 
подзаконските акти од надлежност на здравството што 
се есенцијални за обезбедување на функционалност на 
системот за безбедност и здравје на работа 

- Изготвување и имплементација на Националната  
Програмата за Службите за медицина на труд како 
стратешки документ со кој ќе се дадат насоки и препо-
раки за понатамошниот развој на системот на службите 
за медицина на трудот како дел од национален јавно 
здравствен систем во државата 

- Анализа на законската регулатива која ги уредува 
правата на работниците како пациенти согласно ЕУ ди-
рективите и МОТ конвенциите за следење на здрав-
ствената состојба на работниците, 

 
Индикатори:  Состаноци, презентации, работилни-

ци, трибини, изготвени стратешки документи 
Рок: Континуирано, а во согласност со претходно 

утврдена динамика на одредени проекти 
Извршители: Институт за медицина на трудот на 

Република Македонија, -СЗО Колаборативен центар, 
Служби за медицина на труд при ЈЗУ Здравствените 
домови во РМ  
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Одделение за медицина на труд и советникот на 
Директорот на Институтот за јавно здравје , Сектор за 
социјална медицина од Институтот за јавно здравје и 
служби за социјална медицина од Центрите за јавно 
здравје во соработка со Министерство за здравство, 
Министерство за труд и социјална политика, СЗО, 
МОТ, ОСХА, СБ. 

 
1.2. Закон за јавно здравје, стратешки документи 

во врска со проценка и управување со здравствени 
ризици поврзани со појавата на заразни и незаразни  
заболувања, јавно-здравствената подготвеност за 
одговор на кризи 

 
- Учество во изготвување на Закон за јавно здравје 

со нагласка на јавно-здравствените аспекти на безбед-
носта и здравје на работа, 

- Учество во изготвување на Национална Стратеги-
ја за проценка и управување со здравствени ризици по-
врзани со појавата на заразни и незаразни заболувања, 

- Учество во модернизација и реорганизација на 
јавно-здравствените служби и зајакнување на нивната 
функција, 

- Активности за зајакнување на капацитетот на 
здравствениот систем за јавно-здравствената подготве-
ност за одговор на кризи со нагласка на работниците 
од првата линија на одговор и критичните инфрастру-
ктурни сектори. 

 
Индикатори: Состаноци, презентации, работилни-

ци, трибини, изготвени стратешки документи 
Рок: Континуирано, а во согласност со претходно 

утврдена динамика на одредени проекти 
Извршители: Одделение за медицина на труд и со-

ветникот на Директорот на Институтот за јавно здравје 
, ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република 
Македонија, -СЗО Колаборативен центар,служби за ме-
дицина на трудот при Здравствените домови во РМ,  
Сектор за социјална медицина од Институтот за јавно 
здравје и служби за социјална медицина од Центрите 
за јавно здравје во соработка со Министерство за 
здравство, Министерство за труд и социјална политика, 
СЗО, СБ. “ 

- Во точките 2.1, 3.1, 3.2 во делот ″Извршители″ 
по зборовите: ″и служби за социјална медицина од 
заводите за здравствена заштита (ЗЗЗ)″, се додаваат 
зборовите  ″ЈЗУ Институт за медицина на трудот на 
Република Македонија – СЗО Колаборативен цен-
тар. 

- Во Програмата зa  превентивна здравствена за-
штита во Република Македонија за 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
03/09 и 45/09 ) глава II. ″Епидемиолошка дејност″, 
оддел 3.3. ″Следење на грипот и други акутни 
респираторни заболувања″, точката 3.3.1 Активно-
сти поврзани со следење на пандемиската инфлуен-
ца, сезонска инфлуенца и птичји грип, се менува и 
гласи: 

3.3.1 Активности поврзани со следење на панде-
миска инфлуенца 

 
- Редовно следење на состојбата со инфлуенца (пан-

демиска, сезонска) во светски рамки, како и следење на 
состојбата и превземените мерки од страна на држави-
те каде се јавуваат заболени и умрени лица од птичји 
грип. 

- Во соработка со Министерството за здравство, 
епидемиолошката дејност активно ќе учествува во ажу-
рирање на оперативниот План за активности пред и во 
тек на евентуална пандемија на грип, со посебен осврт 
на пандемија од птичји грип, во изготвување на допол-
нителни препораки и Упатства, како и во пружање на 
стручна методолошка помош во спроведување на 
активностите на заводите за здравствена заштита и 
други јавни здравствени установи; 

- Набавката на потребните лекови, медински мате-
ријали, заштитна опрема, заштитни, дезинфекциони и 
други средства за евентуална пандемија од грип ќе ја 
врши Министерството за здравство. 

- Институтот за јавно здравје , врз основа на Регио-
налните оперативни планови, ке врши  дистрибуција на 
лекови, вакцини, заштитни, дезинфекциони и други 
средства на барање на Комисијата за следење на панде-
миски грип согласно одлуки на Министерството за 
здравство,  

- Ажурирање и евиденција на документот „Преглед 
на одговорни и контакт лица на ниво на Медицинските 
установи и другите институции при посебни состојби 
од областа на акутните заразни заболувања во Р. Маке-
донија“.  

- Активно учество при одржување на состаноци на 
Националната Комисија за заразни болести, како и 
стручната Комисија за следење на пандемиска инфлу-
енца и птичји грип при Министерството за здравство. 

- Континуирано ќе ја следи состојбата со ова забо-
лување во светски и европски рамки, преку непосреден 
увид во извештаите и информациите на СЗО, ECDC, 
CDC и други релевантни тела и институции.  

 
Извршители: Министерството за здравство, Ин-

ститут за јавно здравје во соработка со Центрите за јав-
но здравје. 

- Табелата за "Финансиски средства за реализација 
на програмата" се менува и гласи: 

 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  

НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на пограмските активности за 2009 

година потребни се следните средства: 
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Во точката 7 во делот ″Извршители″ по зборовите: 

″советник на Директорот на ЈЗУ РЗЗЗ″ се додаваат збо-
ровите: ″ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Ре-
публика Македонија – СЗО Колаборативен центар″ . 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр. 19-2747/1                     Заменик на претседателот 
23 јуни 2009 година                 на Владата на Република   

   Скопје                                Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1419. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.06.2009 година, издава 

 
Л  И  Ц  Е Н Ц  А 

ЗА  ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценцата  за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското 
друштво “ХИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје, за 
време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во деловната просторија на ул.“Граничен премин Бо-
городица“ бр.б.б во Богородица, Гевгелија. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 20 
автомати за игри на среќа. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија  да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата алинеите 1 и 2 на оваа точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и бан-
ка на примачот: Народна банка на Република Македо-
нија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку  од   страна  на  корисникот  на  Лицен-

цата  не  биде  платен надоместокот за плаќање на Ли-
ценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се од-
зема. 
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7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која  е  издадена  Лиценцата,  
се  стекнува по уплатата на првиот дел од надоместо-
кот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, али-
неја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
Бр. 19-3143/1                     Заменик на претседателот 

23 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1420. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.06.2009 година, издава 

 
Л  И  Ц  Е Н Ц  А 

ЗА  ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) 

 
1. Лиценцата  за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во играчница (казино) се издава на Тр-
говско друштво „Хит Интернационал“ ДОО Скопје, за 
време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
играчница (казино) ќе се врши во иргачница (казино) 
што се наоѓа во Хит Казино Хотел Стар Дојран на ул. 
„Карач“ бр. 1. 

3. Во играчницата (казино) корисникот на Лиценца-
та за приредување на посебните игри на среќа, ќе по-
стави 154 (сто педесет и четири) автомати за игри на 
среќа, 3 (три) автомати за игри на среќа на кој истовре-
мено можат да учествуваат повеќе играчи, 6 (шест). ру-
лет маси и 5 (пет) маси за блек џек. 

Уплатата е добивките во играчницата ќе се врши во 
домашна или странска валута. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 520.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 260.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија  да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата алинеите 1 и 2 на оваа точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и бан-
ка на примачот: Народна банка на Република Македо-
нија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку  од   страна  на  корисникот  на  Лицен-

цата  не  биде  платен надоместокот за плаќање на Ли-
ценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзе-
ма. 

7. Корисникот на Лиценцата е должен претходно да 
побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на 
трговското друштво. 

8. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која  е  издадена  Лиценцата,  
се  стекнува по уплатата на првиот дел од надоместо-
кот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, али-
неја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 19-3144/1                     Заменик на претседателот 

23 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1421. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.06.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-1879/1 ОД 26.05.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-
ГОВИЈА И УСЛУГИ “АСТРА ЕЛЕКТРОНИК 
КОМПАНИ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ  НА СРЕЌА 
ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА ВО МЕС-
НОСТА  “МИЛЦИ“-БАЗЕН  ФАТАМОРГАНА , 

БОГОРОДИЦА ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Во Лиценцата под бр.19-1879/1 од 26.05.2005 го-

дина издадена на Друштвото за производство, трговија 
и услуги “Астра Електроник Компани“ ДОО Скопје, за 
постојано приредување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб, во точката 3 бројот “35“ се заменува со 
бројот “55“.  

2. Ова изменување на лиценца се објавува во  
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-2756/1                     Заменик на претседателот 

23 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1422. 
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    Бр. 19-2456/4                                                            Заменик на претседателот 
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                                                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1423. 

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за безбед-
ност на производите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 33/2006 и 63/2007), министерот за еко-
номија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА НАМЕНЕТА 
ЗА РАБОТА ВО ОПРЕДЕЛЕНО НАПОНСКО 

ПОДРАЧЈЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат суштествените 

барања кои треба да ги исполнува електротехничката 
опрема наменета за користење во определено напонско 
подрачје во поглед на безбедност и обележување на со-
образност, пред да се пушти на пазар или стави во упо-
треба. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следниво значење: 

- „електротехничка опрема“ (во нататамошниот 
текст: „опрема“), е опрема наменета за употреба во на-
понско подрачје во границите од 50 V до 1000 V за на-
изменична струја  и од 75 V до 1500 V за еднонасочна 
струја; 

 - „внатрешна контрола на производството“ е по-
стапка со која што производителот или неговиот овла-
стен застапник со седиште во Република Македонија, 
гарантира дека  опремата ги задоволува барањата од 
овој правилник;  

- „изјава за сообразност“ е документ кој го издава 
производителот или неговиот овластен застапник со 
седиште во Република Македонија (во нататамошниот 
текст: („производителот или неговиот овластен 
застапник“). 

  
Член 3 

Одредбите на овој правилник не се применуваат на: 
(а) опрема за употреба во експлозивна атмосфера; 
(б) опрема за радиолошки и медицински намени; 
(в) електрични делови за лифтови за лица и товар; 
(г) броила за електрична енергија; 
(д) приклучници и втичници за домашна употреба; 
(ѓ) електрични контролни огради; 
(е) радио-електрични пречки; и 
(ж) специјализирана електрична опрема за употреба 

во бродови, воздухоплови или железници, за која по-
стојат посебни прописи утврдени од страна на меѓуна-
родни тела, во кои Република Македонија е членка.  

 
Член 4 

(1) Опремата се пушта на пазар или става во упо-
треба ако е изработена согласно со утврдената инже-
нерска практика во однос на безбедноста во Европска-
та Унија и ако не ја загрозува безбедноста на луѓето, 
домашните животни или имотот кога истата е соодвет-
но вградена и одржувана и се употребува за предвиде-
ните намени. 

(2) Опрема може да биде пуштена на пазар или ста-
вена во употреба, ако ги задоволува суштествените ба-
рања од член 5 на овој правилник. 

(3) Опремата ги исполнува суштествените барања 
од член 5 на овој правилник, ако е изработена согласно 
стандардите за електрична опрема наменета за кори-
стење во определен напонско подрачје, кои се објавени 
во Листата на стандарди со чија употреба се смета дека 
производот е безбеден (во натамошниот текст: листа на 
стандарди).  

(4) Ако стандардите од став (3) на овој член сẻ уште 
не се во сила, ќе се смета дека опремата ги исполнува 
барањата  на овој правилник и нема да се попречува 
нејзиното пуштање на пазар или ставање во употреба, 
доколку истата е изработена согласно барањата од став 
(2) на овој член. 

(5) Опремата е во согласност со одредбите на член 
5 од овој правилник, ако ги исполнува барањата за без-
бедност на Меѓународната комисија за прописи за одо-
брување на електрична опрема (CEE) или на Меѓуна-
родната електротехничка комисија (IEC). 

(6) Нема да се попречува пуштањето на пазар на 
опрема произведена во согласност со барањата на стан-
дардите кои што се во сила во земјата каде што е про-
изведена, а истите стандарди не се хармонизирани, ако 
обезбедуваат ниво на безбедност еднакво на она што се 
бара според овој правилник.  

(7) Пред да биде пуштена на пазар, на опремата 
треба да биде прикачено   CE обележување согласно 
член 7 од овој правилник, со што се потврдува нејзина-
та сообразност со барањата на овој правилник, вклучу-
вајќи ја постапката за оценување на сообразноста, сог-
ласно член 6 на овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Опремата која е проектирана за употреба во 
одредено напонско подрачје треба да ги задоволува 
следниве општи барања:  

(а) суштествените карактеристики со чие прифаќа-
ње и почитување се осигурува безбедна употреба за на-
мената за која е изработена, треба да се означат на 
опремата или кога тоа не е можно, во приложената до-
кументација;  

(б) на опремата треба јасно да се обележи заштит-
ното име или заштитниот знак на производителот, а ко-
га тоа не е можно истото се врши на пакувањето. 

(в) опремата заедно со составните делови треба да 
се изработува на начин кој овозможува истата безбедно 
да се составува и поврзува; 

(г) опремата треба да е проектирана  и изработена 
така што да се обезбедува сигурна заштита од опасно-
стите наведени во ставовите (2) и (3) од овој член, под 
услов истата да се употребува за намената за која е 
изработена и да се одржува соодветно.     

(2)  Заштитата од опасностите предизвикани од еле-
ктричната опрема, треба да се обезбеди со мерки од 
техничка природа и тоа: 

(а) луѓето и домашните животни соодветно да се за-
штитени од физичка повреда или друга штета предиз-
викана од директен или индиректен допир со опремата; 

(б) да не може да се создаваат опасни температури, 
електричен лак или зрачење  

(в) да е обезбедена соодветна заштита од нееле-
ктрична опасност предизвикани од опремата, за луѓето, 
домашните животни и имотот и 

(г) изолацијата, треба да биде соодветна за предви-
дените услови. 
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(3) Заштитата од опасностите предизвикани од над-
ворешни влијанија врз опремата, треба да се обезбеди 
со мерки од техничка природа и тоа: 

(а) електричната опрема треба да ги задоволува оче-
куваните барања за отпорност од механички оштетува-
ња така што луѓето, домашните животни и имотот не-
ма да бидат загрозени; и 

(б) електричната опрема треба да е отпорна на не-
механички влијанија во очекувани појави во околината 
во која е инсталирана, на начин на кој луѓето, домаш-
ните животни и имотот нема да бидат загрозени; и 

(в) електричната опрема треба да не ги загрозува 
луѓето, домашните животни и имотот во предвидените 
услови на преоптоварување. 

 
Член 6 

(1) Производителот или неговиот овластен застап-
ник, треба да воспостави внатрешна контрола на про-
изводството, со цел да ги изврши обврските согласно 
став (2) од овој член, да гарантира и да изјави дека 
опремата ги исполнува одредбите на овој правилник.  
Производителот или неговиот овластен застапник тре-
ба да го прикачи CE обележувањето на секој производ 
и да состави изјава за сообразност. 

(2) Производителот треба да состави техничка до-
кументација согласно став (3) од овој член и тој или 
неговиот овластен застапник треба да поседува и да ја 
има истата на располагање на територијата на Европ-
ската Унија за релевантните национални органи заради 
инспекција во период кој завршува најмалку 10 години 
по производството на последниот производ.  Кога ниту 
производителот, ниту неговиот овластен застапник не 
се со седиште во Република Македонија, тогаш обвр-
ската на одговорност е на лицето кое ја пушта опрема-
та на пазарот во Република Македонија.  

(3) Техничката документација треба да овозможи да 
се изврши оценување на сообразноста на опремата 
согласно со овој правилник. Таа треба, толку колку 
што е релевантно за оценувањето да го опфати прое-
ктирањето, изработката и работата на опремата и да со-
држи: 

(а) општ опис на електричната опрема, 
(б) идеен проект со: работилнички цртежи, цртежи 

на составните компоненти и потсклопови, шеми за ко-
ла, итн., 

(в) описи и потребни објаснувања за да може да се 
разберат цртежите и шемите и работата на електрична-
та опрема, 

(г) список на стандарди кои се применети целосно 
или делумно и описи на решенијата применети за задо-
волување на безбедносните аспекти од овој правилник, 
таму кадешто стандардите не се применуваат,  

(д) резултати од проектните пресметки, од изврше-
ните испитувања, итн., 

(ѓ) извештаи од тестирањето.  
(4) Производителот или неговиот овластен застап-

ник треба да чува примерок од изјавата за сообразност 
заедно со техничката документација. 

 (5) Производителот треба да ги преземе сите неоп-
ходни мерки за да се осигура дека производниот про-
цес гарантира дека изработените производи се во сог-
ласност со техничката документација наведена во став 
(2) од овој член и со суштествените барања од член 5 
на овој правилник.  

 
Член 7 

(1) CE oбележувањето за сообразност е дадено во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) CE oбележувањето за сообразност производите-
лот или неговиот овластен застапник, го прикачува на 
опремата или ако не е можно прикачување на опрема-
та, тогаш се поставува на  пакувањето, на упатството за 
употреба или на гарантниот лист, на начин  да биде 
видливо, лесно читливо и  неизбришливо.  

(3) Не треба да се прикачуваат било какви ознаки 
на опремата, кои може погрешно да наведат трета стра-
на во смисла на  значењето и формата на CE обележу-
вањето. На опремата, нејзиното пакување, упатството 
за употреба или на гарантниот лист, може да се прика-
чи и друго обележување ако со тоа не се намали видли-
воста и читливоста на CE обележувањето. 

(4) Ако надлежниот орган за надзор на пазарот утвр-
ди дека CE обележувањето е неправилно прикачено, 
тогаш производителот или неговиот овластен застапник 
треба да ја усогласи опремата со одредбите на овој 
правилник кои се однесуваат на СЕ обележувањето. Ако 
опремата не биде усогласена, надлежниот орган за 
надзор на пазарот,  опремата ја повлекува од пазар или 
забранува понатамошно пуштање на пазар, согласно 
член 36 од Законот за безбедност на производите. 

 
Член 8 

(1) Производителот или неговиот овластен застап-
ник, може да поднесат барање до овластеното тело за 
оцена на сообразност, за да им издаде извештај за соо-
бразност за опремата дека ги исполнува барањата од 
член 5 на овој правилник. Составен дел на барањето е 
техничката документација и изјавата за сообразност за 
опремата, од член 6 на овој правилник. Ако сообразно-
ста на опремата е потврдена, телото за оценка на соо-
бразност составува извештај за сообразност со кој се 
потврдува дека примерокот на испитаната опрема ги 
исполнува барањата утврдени со овој правилник.  

(2) На барање на надлежниот орган за надзор на па-
зарот, до друго овластено  тело за оцена на сообразност 
се доставува примерок од опремата за да се изврши ис-
питување, односно да се оцени дали се исполнети бара-
њата од овој правилник, кое дава мислење за сообраз-
ност.  

 
Член 9 

(1) Кога опремата е предмет на други прописи за 
други аспекти кои исто така пропишуваат CE обележу-
вање, тогаш прикаченото CE обележување означува соо-
бразност на опремата и со барањата од тие прописи. Ко-
га еден или повеќе од овие прописи му дозволуваат на 
производителот, за време на преоден период да одбере 
кое решение да го примене, тогаш СЕ обележувањето ја 
означува сообразноста само со одредбите од оние 
прописи коишто се применети од страна на производи-
телот. Во овој случај, применетите прописи треба да 
бидат наведени во документите или упатствата кои 
согласно овој правилник ја придружуваат опремата.  

(2) При приклучување на електрична мрежа или 
при испорака на електрична енергија на корисниците, 
за субјектите кои вршат снабдување со електрична 
енергија нема да се поставуваат построги барања за 
безбедност на опремата од оние определени во член 4 
од овој правилник. 
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 (3) Ако надлежниот орган за надзор на пазарот од 
безбедносни причини забрани пуштање на пазар на 
опремата или го спречи  нејзиното слободно движење, 
тогаш за донесената одлука веднаш писмено го изве-
стува Министерството за економија, наведувајќи ги 
причините за таквата одлука, односно за: 

(а) неусогласеност со одредбите на член 4 од овој 
правилник, во врска со неисполнување на национални-
те стандарди и  

(б) неусогласеност со одредбите на член 4 од овој 
правилник, во врска со погрешна примена на стандар-
дите или на непочитување на утврдената инженерска 
практика. 

(4) Ако има примедба од производителот и негови-
от овластен застапник на донесената одлука, надлеж-
ниот орган за надзор на пазарот бара мислење за соо-
бразност од овластено тело за оцена на сообразност за 
електрична опрема, кое не е вклучено во постапката од 
член 8 на овој правилник.  

 
Член 10 

Одредбите од овој правилник, кои се однесуваат на 
СЕ обележувањето ќе се применуваат од денот на при-
стапувањето на Република Македонија во Европската 
Унија или по влегувањето во сила на соодветен прото-
кол за оцена на сообразноста со Европската Заедница и 
со назначување на  овластено тело за оцена на сообраз-
ност во нотифицирано тело кај Европската Комисија. 

 
Член 11 

(1) До пристапувањето на Република Македонија во 
Европската Унија, производителот или неговиот овла-
стен застапник со седиште во Република Македонија 
може со поставување на обележување за сообразност 
да пушти на пазар или да стави во употреба производи, 
кои ги задоволуваат суштествените барања што се 
утврдени со одредбите на овој правилник.  

(2) Во случајот од став (1) од овој член, производи-
телот или неговиот овластен застапник со седиште во 
Република Македонија треба од овластеното тело за 
оцена на сообразност регистрирано во Република Ма-
кедонија да обезбеди потврда за сообразност на произ-
водите, согласно постапките за оцена на сообразност, 
утврдени со одредбите на овој правилник. 

 
Член 12 

(1) До пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија или до влегувањето во сила на соод-
ветен протокол за оцена на сообразноста со Европската 
заедница или до влегувањето на сила на соодветен би-
латерален договор за меѓусебно признавање на доку-
менти, секој производ кој е увезен и кој се пушта на па-
зарот во Република Македонија треба да поседува по-
тврда за сообразност издадена од овластено тело реги-
стрирано во Република Македонија.  

(2) Потврдата за сообразност од став (1) на овој 
член, се издава врз основа на изјава за сообразност од 
производителот, извештај за сообразност на произво-
дот согласно постапката за оцена на сообразност спо-
ред која е извршена оцената, издадена од овластено те-
ло, резултати од соодветни извршени тестирања и ана-
лиза на степенот на усогласеност со суштествените ба-
рања утврдени со одредбите на овој правилник.  

(3) Потврдата за сообразност од став (1) на овој 
член, се издава за секој тип производи и треба да е со-
ставен дел на придружната документација на секој пое-
динечен производ.  

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за електрична опрема 
наменета за користење во определен напонски опсег 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
127/06). 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.25-181/4           

16 јуни 2009 година                             Министер, 
   Скопје                              Фатмир Бесими, с.р. 
 

ПРИЛОГ  1 
 

CE ОБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗА СООБРАЗНОСТ  
И EC ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ 

 
А. CE обележување на сообразност 
 
CE обележувањето се состои од иницијалите „CE“ 

во следнава форма: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ако CE обележувањето се намалува или зголему-

ва, треба да се запазат пропорциите дадени на горниот 
цртеж со мрежа. 

- CE обележувањето треба да биде со вертикална 
димензија не помала од 5 mm. 

 
Б. EC изјава за сообразност 
 
EC изјавата за сообразност треба да ги содржи 

следниве елементи: 
- име и адреса на производителот или на неговиот 

застапник 
- опис на електричната опрема, 
- повикување на хармонизираните стандарди, 
- таму каде што е можно повикување на специфика-

циите со кои се тврди сообразноста, 
- идентификација на потписникот овластен да пре-

зема обврски во име на производителот или застапни-
кот на производителот, 

- последните две бројки од годината во која CE обе-
лежувањето било доделено. 
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Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во 
рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/2007 и 168/2008), 
Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2009 година, за кои ќе се 
користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) и тоа 

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2009 ГОДИНА 

(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 

1424. 
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1425. 
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1426. 

_________________ 
1427. 
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1428. 

_________________ 
1429. 

_________________ 
1430. 
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_________________ 
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_________________ 
1433. 
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     Бр. 11-6664/1 
22 јуни 2009 година                       Министер, 
         Скопје                                Фатмир Бесими, с.р. 

__________________ 

1436.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1437. 
Врз основа на член 11 од Законот за органско земјо-

делско производство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/04 и 89/08), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ 
ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА ВО 

ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 
 
1. Од Регистарот на правни лица за вршење стручна 

контрола во органското производство се брише: 
Назив на правното лице: Инцебо, доо 
ЕДБС: 4030004524188 
Седиште: ул. „Миладин Поповиќ“ бр.4-а, Скопје 
Дејност: вршење стручна контрола во органското 

производство 
Управител на правното лице: Никола Чолаковски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 
 
Бр. 08-1903/3 

16 јуни 2009 година                                Министер, 
   Скопје                                     Ацо Спасеноски, с.р.   

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1438. 

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за безбед-
ност во снабдувањето со крв („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 110/07), министерот за здрав-
ство донесе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОБРАТА КЛИНИЧКА ПРАКСА ВО УПОТРЕ-

БАТА НА КРВ И КРВНИ КОМПОНЕНТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува добрата клиничка 

пракса во употребата на крв и крвни компоненти.  
 

Член 2 
Добрата клиничка пракса ги опфаќа активностите  

од трансфузиониот процес кои се однесуваат на приме-
ната на крв и крвни компоненти во здравствените 
установи што се овластени за нивна употреба и тоа: 

1) поставување индикација за трансфузија на крв и 
крвни компоненти, 

2) барање за потреба од крв и крвни компоненти 
(требување), 

3) подготовка на пациентот за трансфузија на крв и 
крвни компоненти, 

4) прибор за трансфузија на крв и крвни компонен-
ти, 

5) контрола на трансфузијата на крв и крвни компо-
ненти (следење и евидентирање), 

6) известување за текот на трансфузијата на крв и 
крвни компоненти и 

7) следливост на трансфузијата на крв и крвни ком-
поненти (чување на документација). 

 
Член 3 

Индикација за трансфузија на крв и крвни компо-
ненти поставува здравствениот работник во здравстве-
ната установа кој е вклучен во лекувањето на пациен-
тот, кој ги следи стандардните оперативни постапки за 
трансфузија на крв и крвни компоненти.  



Стр. 62 - Бр. 80 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 јуни 2009 
 

Добрата клиничка пракса подразбира лекување со 
крв и крвни компоненти, исклучиво, на состојби што 
водат кон значителен морбидитет или морталитет, а 
кои што не можат да бидат превенирани или ефикасно 
лекувани на друг начин, со цел да се даде вистинска 
крв и крвни компоненти во вистинско време.  

При пропишување на потребата од крв и крвни 
компоненти здравствениот работник се води од хема-
толошките и други параметри на пациентот, како и од 
неговата клиничка слика. 

 
Член 4 

По поставување на индикација за лекување со крв и 
крвни компоненти, од страна на здравствениот работ-
ник се пополнува барање (образец) за потребата од со-
одветна крв и крвни компоненти и потребното коли-
чество изразено во соодветни едниници.  

Здравствениот работник во барањето од став 1 на 
овој член треба да наведе точни податоци за пациентот 
кој има потреба од крв и крвни компоненти, како и на 
пропратните епруветки за детектирање на имунохема-
толошките анализи кај пациентот (крвногрупни систе-
ми, вкрстена проба и други анализи неопходни за без-
бедна трансфузија).  

 
Член 5 

Подготовка на пациентот за трансфузија на крв и 
крвни компоненти значи на пациентот да му се објасни 
состојбата и потребата од трансфузија на крв и крвни 
компоненти лично, односно, да се запознае неговиот 
законски застапник или старател.   

Пациентот се запознава со користа од трансфузија-
та, како и со можните ризици за пренос на трансмисив-
ни инфекции со крв и крвни компоненти, како и со 
евентуалните рани или касни неповолни настани од 
трансфузијата на крв и крвни компоненти.  

Пациентот дава писмена согласност за трансфузија 
на крв и крвни компоненти.  

 
Член 6 

Прибор за трансфузија на крв и крвни компоненти е 
систем за трансфузија со филтер и сиот пропратен ма-
теријал потребен за употреба на крв и крвни компонен-
ти. Приборот треба да биде стерилен, апироген и за ед-
нократна употреба, регистриран согласно Законот за 
лекови и медицински помагала. 

 
Член 7 

Крвта и крвните компоненти треба да бидат пра-
вилно чувани за време на транспортот и пред процесот 
на трансфузија, во здравствената установа во која се 
спроведува трансфузијата на крв на пациентот.  

Правилното чување на крвта и крвните компонти 
опфаќа заштита од губење на функцијата на крвта и 
крвните компоненти и оневозможување на нејзина ба-
ктериска контаминација.  

Точната идентификација на пациентот пред транс-
фузијата е  неопходна процедура пред трансфузијата.  

Трансфузијата се врши од страна на обучен здрав-
ствен работник со средно образование (медицинска се-
стра или медицински лаборант) под надзор на доктор 
на медицина. Персоналот кој ја спроведува трансфузи-
јата на крв и крвни компоненти е соодветно одговорен 
за неа, од почетокот до крајот на трансфузијата.  

Член 8 
Трансфузијата на крв и крвни компоненти се заведу-

ва во медицинското досие на пациентот, во кое се чуваат 
и сите документи за крвта и крвните компоненти. 

По завршувањето на трансфузијата на крв и крвни-
те компоненти се следи нејзиниот ефект со потребните 
испитувања (пр. крвна слика, крвни протеини и др.) и 
тоа се евидентира во медицинското досие. 

Во случаи кога при употребата на крв и крвни ком-
поненти дошло до сериозно неповолен настан поврзан 
со трансфузијата на крв и крвните компоненти, здрав-
ствениот работник кој ја дал трансфузијата треба вед-
наш, без одлагање да ја извести болничката трансфузи-
она комисија и установата за трансфузиона медицина, 
со цел да се утврди причината за неповолниот настан.  

 
Член 9 

Трансфузијата на автологна крв и крвни компонен-
ти се врши по истата процедура како и трансфузијата 
на алогена (туѓа) крв и крвни компоненти со некои спе-
цифичности: оформување на хируршки протокол, сог-
ласност од пациентот, контрола на крвната слика, иму-
нохематолошки контроли, посебно обележување на 
автологната крв и оформување трансфузиолошки про-
токол. 

Трансфузијата на матични клетки подлегнува на 
критериумите и процедурите поврзани со припремата,  
лекувањето, и следењето на болниот според меѓуна-
родно прифатени протоколи и стандардните оператив-
ни постапки од соодветна здравствена установа. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 10-5266/1                     

22 јуни 2009 година                    Министер за здравство, 
    Скопје                           д-р Бујар Османи, с.р. 

_____________ 
1439. 

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за безбед-
ност во снабдувањето со крв („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.110/07), министерот за здрав-
ство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СИСТЕМОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СЕКОЕ 
ПОЕДИНЕЧНО ДАРУВАЊЕ НА КРВ И КРВНИ 

КОМПОНЕНТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува системот за иден-

тификација на секое поединечно дарување на крв и 
крвни компоненти од дарителот на крвта до примате-
лот на крвта и обратно. 

 
Член 2 

Системот за идентификација на секое поединечно 
дарување на крв и крвни компоненти треба да обезбеди 
следење на секое поеднинечно дарување и тип на крв и 
крвни компоненти од дарителот на крв до примателот 
и обратно, преку: 
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1. единствен идентификациски број на секој дари-
тел на крв; 

2. единствен идентификациски број за секоје поеди-
нечно дарување на крв и крвните компоненти кои се 
добиени од неа, како и за примероците крв од таа еди-
ница за нејзино тестирање; 

3. валидација која преку единствениот идентифика-
циски број на поединечното дарување на крв ќе напра-
ви врска помеѓу крвната единица и крвните компонен-
ти добиени од неа со резултатите од тестирањето, како 
и помеѓу дарителот на крв и резултатите од тестирање-
то, и примателот на крв; 

4. обезбедување повратна информација за исходот 
од трансфузијата на крв и поврзување на примателот 
со дарителот на крв преку архивирање на податоците 
за дарителот на крв, бројот и видот на крвта и крвните 
компоненти, како и резултатите од тестирањето на 
крвта. 

 
Член 3 

Системот за идентификација и следење на секое по-
единечно дарување на крв и крвни компоненти од да-
рителот на крв до примателот на крвта и обратно, се 
спроведува и се следи од страна на Установата за 
трансфузиона медицина.  

 
Член 4 

Единствениот идентификациски број на секој дари-
тел на крв се определува преку: неговото име и прези-
ме, датумот на раѓање, местото на раѓање, пол и до-
машна адреса.  

 
Член 5 

При првото дарување на крв и крвни компоненти 
дарителот на крв добива единствен идентификациски 
број со кој се обезбедува единственост, доверливост и 
следливост на добиените податоци за тој дарител на 
крв и единствен идентификациски број на секое дару-
вање на крв и крвните компоненти. 

 
Член 6 

Со единствениот идентификациски број на дарите-
лот на крв и единствениот идентификациски број на 
даруваната крв се означува секоја кеса за крв и приме-
роците за тестирање согласно Правилникот за видот, 
начинот и содржината на ознаките на крвта и крвните 
компоненти. 

При секоја промена на презиме, име или адреса, се 
врши проверка на сите релевантни параметри (крвна 
група, Rh фактор и други имунохематолошки параме-
три) за да се потврди идентитетот на дарителот на крв. 

 
Член 7 

Секој контејнер (кеса) што се користи како матери-
јал за дарување на крв, како и крвните примероци за 
тестирање од страна на здравствените работници и 
здравствените соработници треба да бидат проверени 
податоците за идентификација на дарувањето на крв за 
да се потврди точноста на податоците. 

Од страна на здравствените работници и здравстве-
ните соработници од став 1 на овој член секој даруван 
примерок се следи се до подготовката на крвните компо-
ненти до примателот на крвта и крвните компоненти. 

Член 8 
Установата за трансфузиона медицина треба да 

обезбеди информатичка врска за идентификација на 
дарителот на крв која е запишана на картонот за дару-
вање на крв, кесите за дарување на крв и епруветите за 
тестирање на крвта. 

 
Член 9 

Системот за идентификација на секое поединечно 
дарување на крв и крвни компоненти се применува и 
кај дарувањето на крв со аферезна постапка . 

  
Член 10 

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

 
 
22 јуни 2009 година                    Министер за здравство, 

     Скопје                                д-р Бујар Османи, с.р. 
_____________ 

 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1440. 

Судскиот совет на Република Македонија, по пра-
восилно спроведената постапка согласно член 58 од За-
конот за Судскиот совет на Република Македонија, врз 
основа на член 41 став 2 од Законот за судовите, го об-
јавува следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од вршење на судиската функција 

Мехмет Алију, судија на Основен суд Гостивар, поради 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција, 
согласно член 75 став 1 алинеја 2, 3 и 4 од Законот за 
судовите. 

 
Бр. 07-1481/1                   Судски совет на Република 

24 јуни 2009 година                          Македонија 
         Скопје                               Претседател, 
                                        Васил Грчев, с.р. 

___________ 
1441. 

Врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет 
на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 
60/2006), Судскиот совет на Република Македонија об-
јавува 

 
О Г Л А С 

 
За избор на претседател на Основен суд Гостивар и 
За избор на претседател на Основен суд Свети Ни-

коле. 
 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 45 од Законот за судови-
те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/06), (државјанин на Република Македонија, активно 
да го владее македонскиот јазик, работоспособен и да 
има општа здравствена способност, да има стекнато 
универзитетска диплома за дипломиран правник во Ре-
публика Македонија или нострифицирана диплома од 
Правен факултет од странство, да има положено право-
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суден испит во РМ) и член 47 став 3 од Законот за су-
довите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 58/06), (кандидатот за претседател на суд кој се из-
бира од редот на судиите на РМ за време од 4 години, 
да приложи Програма за работа во текот на мандатот), 
пријавата со потребните документи во оригинал или во 
заверена копија, како и Програмата за работа во текот 
на мандатот да ја достават до Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на одлуката во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 

      Бр. 07-1491/1                            Судски совет 
26 јуни 2009 година                 на Република Македонија 
         Скопје                                  Претседател, 
                                            Васил Грчев, с.р. 

______________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1442. 
Врз основа на член 31, став 3 и член 69 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 
51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 
103 став 2 алинеја 1 од Законот за банките („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 67/2007), гувер-
нерот на Народната банка на Република Македонија 
донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА ВИДОВИТЕ И СОДРЖИНАТА НА 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА БАНКИТЕ 

 
I. Во Упатството за видовите и содржината на фи-

нансиските извештаи на банките („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 118/2007) се вршат следни-
ве изменувања и дополнувања: 

1. Во точка 1, ставот 1 се менува и гласи: 
„Со ова Упатство се пропишуваат видовите и содр-

жината на финансиските извештаи на банките. 
2. Во точка 3 став 2, зборовите: „За потребите на 

ова Упатство“ се менуваат со зборовите: „Во извешта-
ите од ставот 1 од оваа точка“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во став 3, по зборот: „Во“ се додаваат зборовите: 
„извештаите од став 1 од оваа точка во“. 

3. Точка 4 се менува и  гласи: 
„4. За потребите на ова Упатство, полугодишните 

финансиски извештаи се состојат од: 
- Биланс на успех; 
- Биланс на состојба; 
- Извештај за промените во капиталот и резервите; 
- Извештај за паричниот тек. 
При подготовка на извештаите од ставот 1 од оваа 

точка банките не се должни да ја пополнат колоната за 
претходната година. 

Во извештаите од став 1 од оваа точка колоната за 
тековната година го опфаќа периодот од 1 јануари до 
30 јуни.“   

4. Во точка 5 зборовите: „финансиските извештаи“ 
се менуваат со зборовите: „извештаите од точка 3 и 
точка 4 од ова Упатство“. 

II. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
     Бр. 11 

22 јуни 2009 година                           Гувернер, 
          Скопје                                   м-р Петар Гошев, с.р. 

_____________ 
1443. 

Врз основа на член 266-а став 6 од Законот за обли-
гационите односи („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 18/01, 4/02, 5/03 и 84/08) и точка 3 од Од-
луката за референтна каматна стапка за пресметување 
на стапката на казнена камата („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.139/08), гувернерот на Народ-
ната банка на Република Македонија 

 
О Б Ј А В У В А 

 
дека референтната каматна стапка за пресметување 

на стапката на казнена камата, за периодот од 01.07.2009 
година до 31.12.2009 година изнесува 9,00%.   

 
   Бр. 4635                         Гувернер  

25 јуни 2009 година       на Народна банка на Република 
          Скопје                             Македонија, 

   м-р Петар Гошев, с.р. 
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