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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2710.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.244/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК - ДОТАЦИИ
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ
ЗА 2021 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок - дотации за основното образование по општини за 2021 година.
Член 2
Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во раздел 16001, Програма А - Децентрализација, Потпрограма А2 - пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе
се врши финансирање на пренесените надлежности во
основното образование.
Член 3
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се
распределуваат на општините на кои им се пренесени
основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.161/19) и кои ги
исполниле условите согласно член 46 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија” бр.61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија” бр.244/19)
за финансирање со блок дотации.
Член 4
Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, број на ученици во општината, број на ученици
во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.
Во распределбата ќе се користи механизам на прагови (долен и горен праг).
Член 5
Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:
БДОо = О + ПУо х С
ПУо = Уо + (Уо х Кг + Уп х Кп + Упп х Кпп)
БДОо - Блок дотација за основно образование за
општина
О - Основна сума по општина
ПУо - Пондерирани ученици во општина
С - Стандард (износ) по ученик
Уо - Вкупен број на ученици во општина
Уп - Број на ученици во предметна настава во општина
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Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина
Кп - коефициент (пондер) за предметна настава
(0.2)
Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни
потреби (1)
Кг - коефициент (пондер) за густина на населенoст
на општина:
до 20 жители на км2 - ( 0.6)
од 20 до 50 жители на км2 - (0.4)
од 50 до 70 жители на км2 - (0.2)
Член 6
Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.
Член 7
Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по
општини од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за образование и наука,
месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.
Член 8
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.
Бр. 44-6983/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2711.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО
СМЕСТУВАЊЕ, КО ГОРНО СОЊЕ, ОПШТИНА
СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена А4- времено сместување
КО Горно Соње, Општина Сопиште.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-640/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2712.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г3-СЕРВИСИ (СЕРВИС ЗА АВИОНИ) КО ГЛУВО БРАЗДА,
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г3-сервиси (сервис за
авиони) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-641/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2713.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА МАГАЦИН СО ПРИДРУЖНИ
СОДРЖИНИ КО ГОРНО И ДОЛНО ОРИЗАРИ,
ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на магацин со придружни содржини КО Горно и Долно Оризари, Општина Шуто Оризари.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-650/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2714.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 септември 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила, сопственост на Република Северна
Македонија, чиј корисник е Министерството за финансии и тоа:

Стр. 6 - Бр. 221
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бр.355 за КО Врсаково, КП бр.791/4 - дел, место викано Крива Нива, катастарска култура нива, катастарска
класа 3, со површина од 50000 м2 запишана во Имотен
лист бр.354 за КО Врсаково, КП бр.552/1, место викано
Калдрма, катастарска култура нива, катастарска класа
2, со површина од 5108 м2 запишана во Имотен лист
бр.309 за КО Врсаково, КП бр.552/2, место викано Калдрма, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со
површина од 3546 м2 запишана во Имотен лист бр.309
за КО Врсаково, КП бр.553/1, место викано Калдрма,
катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4808 м2 запишана во Имотен лист бр.309 за
КО Врсаково и КП бр.553/4 место викано Калдрма, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 11965 м2 запишана во Имотен лист бр.309 за
КО Врсаково.

Член 2
Продажбата на движни ствари од членот 1 на оваа
одлука ќе се врши заедно по пат на електронско јавно
наддавање преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за
судски вештачења број СВ / EL V-236/19 од 11.11.2019
година, во која е проценета вкупна вредност на движните ствари на износ од 98.410,00 денари, која претставува почетна цена за електронско јавно наддавање.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет - страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-740/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2715.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-943/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2716.
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14,
33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 9 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА
– МЕРМЕР ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 2/2019

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Тони Милев с. Врсаково Штип, за земјоделско земјиште со вкупна површина од 97141 м2
кое се наоѓа на КП бр.557/1 - дел, место викано Калдрма, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со
површина од 21714 м2 запишана во Имотен лист

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина, на локалитетот „с.Ореовец“
Општина Прилеп, за минерална суровина – мермер,
објавен со Јавниот повик за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина 2/2019 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.222/19).
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2. Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина од
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за
објавениот локалитет од точка 1 на оваа одлука се дознаени околности, кои доколку би биле познати пред
започнување на постапката за доделување на концесија
на добра од општ интерес не би се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, или јавниот повик
суштински би се разликувал.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-1029/1
9 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2717.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и
услуги ЗИК БРЕГАЛНИЦА ДОО Виница, кое се наоѓа
на КП бр.3992, место викано Убаво Поле, катастарска
култура нива, катастарска класа 1, со површина од
36220 м2 запишана во Имотен лист бр. 10 за КО Виница.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1542/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2718.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНA СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на патничко моторно возило OPEL Astra tng, со регистарски број SK4598AB, број
на шасија WOLPD6ED3C1008317, број на мотор
20RR2902, боја металик сина, сила на мотор 1598 cm3,
85kW, произведено 2011 година, сопственост на
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано
пензиско осигурување со вкупната проценета вредност
на возилото 1.829 евра во денарска противвредност,
односно 112.465 денари која претставува почетна цена
за електронско јавно наддавање.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Извештајот за процена бр. 159 од 11.6.2020 година изготвен од страна на
Друштво за производство, промет и услуги АБЦ –
Бротхер ДООЕЛ, овластен проценител м-р. Бранко Чурилов, која претставува почетна цена за електронското
јавно наддавање.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет - страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2543/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2719.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделското земјиште под долгогодишен насад со непосредна спогодба со Друштво за
производство и дистрибуција на вино МОВИНО ДОО
Скопје, со седиште на ул.Орце Николов бр.186/1-28,
Скопје, со вкупна површина од 114ха67ар53м2 кое се
наоѓа на земјоделско земјиште со следните катастарски
индикации:

Стр. 8 - Бр. 221

16 септември 2020

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 221

16 септември 2020

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 11

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење до 17.7.2032 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-4406/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2720.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО
СМЕСТУВАЊЕ, КО ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА
СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со намена А4-времено сместувањe,
КО Добри Дол, Општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-6009/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2721.
Врз основа на член 14 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/10, 36/11, 41/14 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ
И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување и дополнување на Програмата за работа
и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна
Македонија за 2020 година бр.01-625/4 од 26.6.2020 година, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија на седницата одржана на
26.6.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-6872/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2722.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари - возила,
сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е ЈЗУ Здравствен дом ,,Академик Проф. Д-р
Димитар Арсов“ - Крива Паланка, и тоа:
1. Патничко CITROEN C-15D VFB SANITET
Регистерски број: KU182MA
Број на мотор: PSA161A10CV10J40369 10
Број на шасија: 0006PP8336
Сила на мотор: 69 KW
Година на производство: 1991
Проценета вредност на возилото: 21.000 денари
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2. Патничко ZASTAVA lada riva 1500
Регистерски број: KU331MC
Број на мотор: 9381430
Број на шасија: XTA210700H=263327
Сила на мотор: 55KW
Година на производство: 1987
Проценета вредност на возилото: 12.000 денари
3. Патничко CITROEN CIMOS C L5 VPB- Санитетско
Регистерски број: KU334MF
Број на мотор: 616289
Број на шасија: VF7DPP0002PP5705
Сила на мотор: 43.5 KW
Година на производство: 1989
Проценета вредност на возилото: 19.000 денари
4. Патничко FIAT DUKATO 2.5 DG- Санитет
Регистерски број : KU901MD
Број на мотор: 2309187
Број на шасија: ZFA230000053327279
Сила на мотор: 63 KW
Година на производство: 1997
Проценета вредност на возилото: 20.000 денари
5. Санитетско KIA besta 2.2D)
Регистерски број KU091ME
Број на мотор HW 165318
Број на шасија KNFTPB152V634492
Сила на мотор 51.5 KW
Година на производство 1997
Проценета вредност на возилото 18.000 денари.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за
јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи,
со проценета вредност за секое возило поединечно наведено во член 1 од оваа одлука, утврдена согласно
проценката од Трговското друштво за вршење на работи на процена од областа на недвижен имот и транспортни средства АБЦ – БРОТХЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ
број 170 од 22.6.2020 година, која претставува почетна
цена за електронското јавно наддавање.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет - страница: www. e – aukcii.finance.gov.mk
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“ .
Бр. 44-6958/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2723.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г3 - СЕРВИСИ
КО ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г3-сервиси КО Желино,
Општина Желино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7035/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2724.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година, донесе

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 13

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА E2 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (БЕНЗИНСКА
ПУМПНА СТАНИЦА) КО СТАЈКОВЦИ ВОН ГРАД,
ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена E2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица) КО Стајковци
вон град, Општина Гази Баба.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-7055/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2725.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ КО АМЗАБЕГОВО И КО АМЗАБЕГОВО
ВОН ГРАД, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на електроцентрали од обновливи извори КО Амзабегово и КО Амзабегово вон град, Општина Свети Николе.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 482097,4
м2, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-7061/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2726.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГЛУВО
БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-7062/2
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2727.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во
врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 14 септември
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е, Е2 - ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА КО
МАНАСТИРЕЦ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ
БРОД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е, Е2 - електроцентрали од обновливи извори на енергија КО Манастирец, Општина
Македонски Брод.

2728.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА
КО АЛДАНЦИ, ОПШТИНА КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална
канализација со пречистителна станица КО Алданци,
Општина Крушево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 36,89м2
ги има следните катастарски индикации:

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 237231,85
м2 ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7063/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-7065/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

16 септември 2020

2729.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО ЖЕЛИНО, ОПШТИНА
ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО
Желино, Општина Желино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со вкупна површина од 2617.79м2
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7068/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2730.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

Бр. 221 - Стр. 15

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВРХОВНИОТ
СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Врховниот суд
на Република Северна Македонија.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7389/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2731.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
следните движни ствари:

Стр. 16 - Бр. 221

16 септември 2020

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 17

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Државната комисија за спречување на корупција.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со претседателот на Државната комисија за спречување на корупција, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7389/2
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 18 - Бр. 221

16 септември 2020

2732.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО
ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со јавниот обвинител на Република Северна Македонија, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-7389/3
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 19

2733.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Стр. 20 - Бр. 221

16 септември 2020

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 21

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Министерството за внатрешни работи.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија”.

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа
одлука.

Бр. 44-7389/5
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2735.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-7389/4
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2734.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ПРАВДА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
следните движни ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
И АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Министерството за правда.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Министерството за информатичко општество и администрација.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за правда, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7389/6
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 22 - Бр. 221

16 септември 2020

2736.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Агенцијата за
управување со одземен имот.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Агенцијата за управување со одземен имот, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7389/7
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 23

2737.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Управата за финансиска полиција.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Управата за финансиско разузнавање.

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Управата за финансиска полиција, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 на оваа одлука.

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Управата за финансиско разузнавање, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 44-7389/8
14 септември 2020 година
Скопје

Бр. 44-7389/9
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2738.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

2739.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА
ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦАРИНСКАТА
УПРАВА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
следните движни ствари:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Царинската управа.

земјиште бр. 09-1419/1 од 20.12.2017 година и бр. 09895/1 од 12.6.2019 година склучен со Друштвото за
производство и услуги КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, како закупопримач.

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Царинската управа, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 на
оваа одлука.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7389/10
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2740.
Врз основа на член 44 став (4) точка 6) од Законот
за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ
СЕ ОДНЕСУВААТ НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ
КРИТЕРИУМИ ЗА ХРАНАТА

Бр. 44-7485/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2742.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, бр.02-1211/5 од 24.7.2020 година.

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско
подрачје „Јасен“ – Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.195/20).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 44-7428/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2741.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 1 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18) Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

Бр. 44-7626/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2743.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 14 септември
2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАСКИНУВАЊЕ
НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ БР. 09-1419/1 ОД
20.12.2017 ГОДИНА И БР. 09-895/1 ОД 12.6.2019 ГОДИНА СКЛУЧЕН СО ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ ИЛИНДЕН, КАКО ЗАКУПОПРИМАЧ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони еднострано да
го раскине Договорот за долготраен закуп на градежно

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Пробиштип („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.131/20).
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7627/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2744.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп со непосредна спогодба со Друштво
за производства, градежништво, транспорт, трговија,
туризам и услуги Џан Нади и други ДОО експорт-импорт Гостивар, со седиште на ул.Браќа Гиновски
бр.111 Гостивар, со вкупна површина 1ха31ар93м2 кое
се наоѓа на земјоделско земјиште КП.бр.775, со површина 19ар17м2, место викано Под Калково, катастарска култура нива, катастарска класа 4, запишана во
Имотен лист бр.1 за КО Јосифово и КП.бр.1084/1, површина 1ха12ар76м2 место викано Под автопат, катастарска култура нива, катастарска класа 1, запишана во
Имотен лист бр.1 за КО Јосифово.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на Општина Штип се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари - објекти
со вкупна површина од 15904м2, кои се наоѓаат на КП
бр.4464/1, КО Штип-5, запишани во Имотен лист бр.
100638, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:
- Зграда бр. 7, намена на зграда Д3-8, влез-/, катПР, број 1, намена на посебен дел од зграда-Т, отворена површина 14237м2,
- Зграда бр. 8, намена на зграда Д3-13, влез-/, катПР, број 1, намена на посебен дел од зграда-ТР, отворена површина 959м2 и
- Зграда бр. 9, намена на зграда Д3-13, влез-/, катПР, број 1, намена на посебен дел од зграда-ТР, отворена површина 708м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-7793/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2746.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18) Владата на Република Северна Македонија, во
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД
- СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2019 ГОДИНА ДО
31.12.2019 ГОДИНА

Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење до 28.12.2041 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за
работењето на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година, бр.771/1-17 од 18.3.2020 година, усвоена од Управниот одбор на ова акционерско
друштво, на седницата одржана на 18.3.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7646/1
14 септември 2020 година
Скопје

Бр. 44-7921/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2745.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/169 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 257/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2747.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18) Владата на Република Северна Македонија, во
својство на Собрание на Друштвото, на седницата. одржана на 14 септември 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ
АД - СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2019 ГОДИНА ДО
31.12.2019 ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА,
РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ
И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје, за период од
1.1.2019 година до 31.12.2019 година, бр.1758/1-1 од
20.8.2020 година, усвоен од Управниот одбор на ова
акционерско друштво,
на седницата одржана на
20.8.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна
здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје,
му престанува користењето на недвижни ствари – деловни простории кои се наоѓаат на бул.Јане Сандански
б.б. во Скопје, на КП бр.191, КО Кисела Вода 2, запишани во Имотен лист бр.45403, сопственост на Република Северна Македонија, со вкупна површина од 1160
м² што претставува дел од вкупната површина од 4.015
м², односно од кат подрум со вкупна површина 124 м²
што претставува дел од вкупната површина од 712 м²,
од кат приземје 369 м² што претставува дел од вкупната површина од 1.654 м² и од кат 01 со вкупна површина од 667 м² што претставува дел од вкупната површина од 1.649 м² и тоа:
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.1 со внатрешна
површина од 51,34 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.2 со внатрешна
површина од 12,43 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.3 со внатрешна
површина од 29,34 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.4 со внатрешна
површина од 42,41 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.5 со внатрешна
површина од 13,08 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.6 со внатрешна
површина од 13,46 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.7 со внатрешна
површина од 11,21 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.8 со внатрешна
површина од 16,66 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.9 со внатрешна
површина од 16,17 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.10 со внатрешна
површина од 17,15 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.45 со внатрешна
површина од 25,93 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.46 со внатрешна
површина од 14,43 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, ХС со внатрешна површина од 15,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, дел од Х1 со внатрешна
површина од 14,50 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПР, дел од Х2 со внатрешна
површина од 75,50 м²,

Бр. 44-7921/2
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2748.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18) Владата на Република Северна Македонија, во
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД
1.1.2019 ГОДИНА ДО 31.12.2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година, бр.771/1-16 од 18.3.2020 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско
друштво, на седницата одржана на 18.3.2020 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7921/3
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2749.
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 септември 2020 година, донесе

Стр. 28 - Бр. 221

- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, Х2 со внатрешна површина од 142,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, Х4 со внатрешна површина од 13,20 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, К со внатрешна површина од 12,25 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ 1 со внатрешна површина од 6,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ2 со внатрешна површина од 6,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ3 со внатрешна површина од 5,40 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ4 со внатрешна површина од 5,40 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ5 со внатрешна површина од 16,80 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ6 со внатрешна површина од 16,80 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ7 со внатрешна површина од 9,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.1 со внатрешна
површина од 41,40 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.2 со внатрешна
површина од 16,70 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.3 со внатрешна
површина од 19,40 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.4 со внатрешна
површина од 18,80 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.5 со внатрешна
површина од 18,80 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.6 со внатрешна
површина од 13,08 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.7 со внатрешна
површина од 13,43 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.8 со внатрешна
површина од 12,25 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.9 со внатрешна
површина од 25,28 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.10 со внатрешна
површина од 25,07 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.11 со внатрешна
површина од 25,63 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.12 со внатрешна
површина од 25,51 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.13 со внатрешна
површина од 8,50 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.14 со внатрешна
површина од 18,28 м²,
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- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.15 со внатрешна
површина од 4,55 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.16 со внатрешна
површина од 12,25 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.17 со внатрешна
површина од 8,05 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр18 со внатрешна
површина од 26,53 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.19 со внатрешна
површина од 11,55 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.20 со внатрешна
површина од 47,62 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.41 со внатрешна
површина од 25,93 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.42 со внатрешна
површина од 15,00м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПO, ДП бр.2 со внатрешна
површина од 57,12 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПO, ДП бр.3 со внатрешна
површина од 17,85 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПO, ДП бр.4 со внатрешна
површина од 16,83 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПO, ДП бр.5 со внатрешна
површина од 16,80 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда
во здравство, влез 001, кат ПO, ДП бр.6 со внатрешна
површина од 15,84 м².
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8243/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2750.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Бр. 221 - Стр. 29

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Битола,
а за потребите на СОУ „Таки Даскало“- Битола.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8254/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 30 - Бр. 221
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2751.
Врз основа на член 16 став (9) од Законот за јавен
долг (“Службен весник на Република Македонија”
бр.62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 септември 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
АД СКОПЈЕ
Член 1
Град Скопје се задолжува кај Комерцијална банка
АД Скопје со долгорочен кредит во износ од
766.000.000,00 денари, со намена за финансирање на
Проектот: „Изградба и реконструкција на локални патишта“.
Член 2
Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука Град Скопје ќе ги користи за обезбедување
на финансиски средства за финансирање на Проектот:
„Изградба и реконструкција на локални патишта“, под
следните услови:
- каматна стапка: променлива каматна стапка која
ќе се пресметува како збир од референтната каматна
стапка објавена и достапна на веб страницата на Народната банка на Република Северна Македонија под
називот “каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула” и каматна маржа од 0,80 процентни
поени на годишно ниво;
- рок на oтплата: 84 месеци со вклучен грејс период;
- грејс период: 24 месеци и
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу Град Скопје и Комерцијална банка АД
Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8261/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2752.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 септември 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила, сопственост на Министерството за
здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат и тоа:

Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско
јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството
за финансии – Управа за имотно-правни работи, со
проценета вредност за секое возило поединечно наведена во член 1 од оваа одлука, утврдена согласно Процената на Бирото за судски вештачења CB/EL-V/266/19 од 07.02.2020 година, која претставува почетна
цена за електронско јавно наддавање.
Јавното надавање ќе се изврши електронски на
следната
интернет
страница:
www.eaukcii.finance.gov.mk
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“ .
Бр. 44-8262/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2753.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и
услуги увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци, Гевгелија за земјоделско земјиште со површина од 4ха
33ар 96м2 кое се наоѓа на КПбр.2678/1, место викано
Долни Кр, катастарска култура нива, катастарска класа
5, запишана во Имотен лист бр.1713 за КО Негорци.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 31

Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-8277/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2754.
Врз основа на член 36 став 3 од Закoнот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 43 став 1 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01,
98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07,
30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08,
51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10,
83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13,
145/14, 62/15,41/16, 153/16 и 113/17) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 228/19
72/20, 215/20 Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРСТВО
И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА
1. Со оваа одлука се формира Комитет за земјоделство и безбедност на храна на Владата на Република
Северна Македонија (во натамошниот текст Комитет).
2. Комитетот има за задача да ја следи реализацијата на мерките и проектите во врска со агросекторот,
безбедноста на храната и ветеринарната и фитосанитарната политика и да дава насоки и предлози заради
подобрување на состојбите во агросекторот, безбедноста на храната и ветеринарната и фитосанитарната политика како и анализа на надлежности на органите од
областа на земјоделството и безбедноста на храна.
3. Комитетот го сочинуваaт претседател на Комитетот, заменик на претседателот на Комитетот, осум членови по функција, девет членови претставници од други институции и секретар на комитетот.
Со работата на Комитетот претседава претседателот на Владата на Република Северна Македонија како
претседател на Комитетот. Во отсуство на претседателот на Комитетот, со истиот претседава министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, како заменик на претседателот на Комитетот.
Членови на Комитетот по функција се:
- заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции
- министер за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- министер за здравство;
- министер за животна средина и просторно планирање;
- министер за финансии;
- министер за труд и социјална политика;

- заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и
- државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
Членови на Комитетот кои се претставници од други институции се:
- директор на Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој;
- директор на Агенција за поттикнување на развојот
на земјоделството;
- директор на Агенција за храна и ветеринарство;
- директор на Државен инспекторат за земјоделство;
- директорот на Фитосанитарна управа
- директор на ЈП Македонски шуми;
- директор на ЈП за стопанисување со пасишта;
- директор на АД Водостопанство и
-посебен советник од областите земјоделство, шумарство, водостопанство, ветеринарство и храна на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија.
4. Во работата на Комитетот може да бидат вклучени и други министри, заменици на министри и државни службеници, како и други експерти и стручни лица
за одделни прашања кои ќе бидат предмет на разгледување од страна на Комитетот, на предлог на претседателот или членовите на Комитетот.
5. Секретар на Комитетот е вработен од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
6. Административно техничките работи за потребите на Комитетот ќе ги врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
7. Комитет ќе се состанува најмалку еднаш месечно, а по потреба и почесто.
8. За својата работа Комитетот изготвува извештај
кој ќе го доставува до Владата најмалку еднаш на три
месеца, а по потреба и почесто.
9. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 44-8328/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2755.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.161/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 14 септември 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец КОКИ –
Никола Николов ул. 29-ти Ноември бр.99, Кочани за
земјоделско земјиште со вкупна површина од 37.979
м2, кое се наоѓа на КП бр.5998/1 дел, место викано Босевица, катастарска култура оризова нива, катастарска
класа 1, запишана на Имотен лист бр.14341 за КО Кочани.

Стр. 32 - Бр. 221
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Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-9848/1
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2756.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО ГОРНО СОЊЕ,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Горно Соње, Општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 4569м2 ги
има следните катастарски индикации:

2757.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13,
164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15,
7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на
14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1 - СТАНБЕНИ КУЌИ
КО СОПИШТЕ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со намена А1 - станбени куќи КО
Сопиште-вон г.р., Општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со површина од 5171м2, ги има
следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-6017/1-19
Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2758.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13,
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15,
215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став
1 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ (ТРИДЕЛКОВЦИ)
КО СОПИШТЕ-ВОН ГРАДЕЖЕН, ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи (Триделковци) КО Сопиште-вонградежен, Општина Сопиште.

Бр. 45-5990/1-19
14 септември 2020 година
Скопје

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 66025 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 221

16 септември 2020

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-7100/1-19

Претседател на Владата

14 септември 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

По точката 8 во ставот 1 износот ,,95.000.000,00” се
заменува со износот ,,105.230.000,00”, а износот
,,25.000.000,00”

се

заменува

со

износот

,,35.230.000,00”.
Во ставот 2 износот ,,95.000.000,00” се заменува со

2759.
Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот

износот ,,105.230.000,00”

за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-

Ставот 4 се менува и гласи:

лика Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13,

,,Во програмата предвидени се средства за неизми-

39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,

рени обврски од 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година,

192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и ,,Службен весник на Ре-

средства кои ќе се измират согласно обезбедените

публика Северна Македонија” бр.101/19, 153/19, 180/19

средства за реализација на програмата“.

и 275/19) и член 63 точка 7 од Законот за здравствено-

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

то осигурување („Службен весник на Република Маке-

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

донија“ бр.25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03,

лика Северна Македонија”.

84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09,
50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14,

Бр. 44-6366/1

Претседател на Владата

44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15,

14 септември 2020 година

на Република Северна Македонија,

129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

120/16, 142/16 и 171/17 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14
септември 2020 година донесе

2760.
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02,
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14,

ПРОГРАМА

138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16и

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИ-

190/16 и „Службен весник на Република Северна Маке-

ЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВ-

донија“ бр.98/19 и 244/19), Владата на Република Се-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА

верна Македонија, на седницата, одржана на 14 сеп-

НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА

тември 2020 година, донесе

РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА
ПРОГРАМА

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ1.Во Програмата за партиципација при користењето

ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ
ОБЈЕКТИ ЗА 2020 ГОДИНА

на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2020 година

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на

(„Службен весник на Република Северна Македонија“

спортски објекти за 2020 година („Службен весник на

бр. 277/19), во делот „ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕ-

Република Северна Македонија“ бр. 1/20, 39/20 и

АЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во точката 4. „За

103/20) во точка 1 во ставот 4 износот „151.760.000,00“

малигни заболувања од точка 4 од оваа програма, пот-

се заменува со износот „144.172.000,00“.

ребни се средства за:“ табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Во ставот 5 Табелата се заменува со нова табела,
која гласи:

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 35

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7084/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 36 - Бр. 221

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
2761.
Врз основа на член 51-a став 12 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр.
7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13,
152/15, 193/15, 55/16 и 97/18), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ДЕАКТИВИРАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА
ДЕАКТИВИРАНОТО ОРУЖЈЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА
ДЕАКТИВИРАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ (*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат техничките спецификации (во натамошниот текст: техниките) за деактивирање на огнено оружје, формата и содржината на
образецот за означување на деактивираното оружје и
формата и содржината на образецот на потврдата за деактивирање на огнено оружје.
Член 2
Деактивирање се врши на следните видови огнено
оружје:
- пиштоли (еднострелни, полуавтоматски);
- револвери (вклучувајќи револвери со барабан);
- еднострелно долго огнено оружје кое не се полни
со прекршување;
- оружје со полнење на прекршување, жлебана и
нежлебана цевка, оружје со комбинирани цевки (жлебени и нежлебени) со лизгачки или ротирачки блок механизам, кратко и долго оружје;
- репетирачко долго огнено оружје (со нежлебена и
жлебена цевка);
- полуавтоматско долго огнено оружје (со нежлебена и жлебена цевка);
- автоматско огнено оружје: на пр. автоматски
пушки, (под)митралези, автоматски пиштоли;
- оружје кое се полни преку устата на цевката, вклучувајќи оружје со полнење на прекршување (освен револвери кои се полнат преку барабан).
Член 3
Сите основни компоненти на деактивираното огнено оружје треба да се трајно онеспособени за употреба
и да не е можно да се отстранат, заменат или модификуваат на начин што ќе дозволи огненото оружје повторно да се оспособи.
(*)

Со овој правилник се врши усогласување со одредбите од Регулативата за спроведување (ЕУ) бр. 2015/2403 на Комисијата од
15 декември 2015 година за утврдување на заеднички упатства за
стандарди и техники за деактивирање за да се осигури дека деактивираното огнено оружје станува неповратно онеспособено за
употреба, CELEX бр. 32015R2403 и Регулатива за спроведување
(ЕУ) 2018/337 на Комисијата од 5 март 2018 година за изменување на Регулативата за спроведување (ЕУ) бр. 2015/2403 на Комисијата од 15 декември 2015 година за утврдување на заеднички
упатства за стандарди и техники за деактивирање за да се осигури
дека деактивираното огнено оружје станува неповратно онеспособено за употреба, CELEX бр.32018R0337.

16 септември 2020

Член 4
Техниките за деактивирање на огненото оружје се
применуваат и на онеспособување на заменливи цевки,
кои технички се поврзани со огненото оружје што треба да се деактивира и се наменети да бидат вградени во
тоа оружје.
Член 5
За огненото оружје, деактивирано во согласност со
техниките за деактивирање пропишани во овој правилник, од страна на Министерството за внатрешни работи по извршена проверка на деактивираното оружје, се
издава потврда за деактивирање на огнено оружје.
Образецот на потврдата од ставот 1 на овој член, е
даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
По извршената проверка деактивираното огнено
оружје се означува од страна на овластено службено
лице на Министерството за внатрешни работи со заедничка единствена ознака MKD/MOI 20_, при што MKD
претставува ознака за службена меѓународна ознака на
земјата на онеспособување, MOI претставува ознака за
симбол на субјектот кој го потврдува онеспособувањето на огненото оружје и 20_претставува ознака за годината на онеспособување.
Целосната ознака се става само на рамот на огненото оружје, додека ознаката за онеспособување и земјата
на онеспособување ќе бидат поставени на сите други
основни компоненти.
Член 7
При деактивирањето на огненото оружје се оневозможува расклопување на основните компоненти на огненото оружје со заварување, поврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на
трајност.
Во однос на цврстината на влошките, субјектот кој
го врши онеспособувањето гарантира дека употребените осовини/завртки/прачки со различен профил и други
средства имаат цврстина од најмалку 40 HRC (мерка
за цврстина за заварување) и дека материјалот што се
користи за заварување гарантира трајна и ефикасна
врска.
Член 8
Техниките за деактивирање на огненото оружје кои
треба да се применат за различни видови на огнено
оружје, се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-69980/1
9 септември 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

16 септември 2020

Бр. 221 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 221
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Бр. 221 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 221
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Бр. 221 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 221
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Бр. 221 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 221
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Бр. 221 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 221
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2762.
Врз основа на член 35 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 27/20),
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА МЕРИЛА И МЕТОДИ ЗА КВАЛИТАТИВНА И
КВАНТИТАТИВНА ПРОЦЕНА НА ТУТУНОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат мерилата и методите за квалитативна и квантитативна процена на
тутунот.
Член 2
Мерилата и методите за квалитативна и квантитативна процена на необработениот тутун во лист се применуваат на:
- ориенталски ароматични тутуни кои ги опфаќаат
типовите: прилеп, јака, џебел и басмак со нивните сорти со должина на листовите до 20 см;
- ориенталски дополнителни тутуни кои ги опфаќаат типовите: прилеп, јака, џебел и басмак со нивните
сорти со должина на листовите над 20 см;
- полуориенталски тутун кој го опфаќа типот отља
со неговите сорти и
- крупнолисни тутуни кои ги опфаќаат типовите:
вирџинија и берлеј со нивните сорти.
Член 3
Класите на необработениот тутун во лист се утврдуваат врз основа на следните мерила за квалитативна процена на тутунот:
- инсерција (берба) која е група на листови кои потекнуваат од одредено место на тутунскиот страк. Листовите од една инсерција претставуваат еднороден материјал по однос на квалитетните својства. Вкупно собраните листови од стракот ги сочинуваат следните инсерции (берби): подбир, надподбир, долни средни, вистински средни, горни средни, ковалама, подврв и врв;
- големина (должина) на листовите која е една од
водечките показатели за процена на квалитетот на необработениот тутун по класи. Големината на листовите
за поедини типови и класи на тутун е различна;

Бр. 221 - Стр. 47

- зрелост (при процена на квалитетот на зелен тутун
од типот вирџинија во техничка зрелост);
- бојата на листот која е една од основните органолептички показатели за определување на квалитетот
на тутунот чии елементи се: изедначеност, тоналитет и
интензитет;
- ткаеницата на листот која се изразува со следните
показатели: нежна, помалку нежна (малку груба),
груба, кожеста, празна, пополна, полна, еластична,
смолеста и уште смолеста;
- содржајност која претставува исхранетост на листот и состојба каде односот на минералните и органските материи е најповолен за технолошко искористување во фабрикацијата. Содржајноста се изразува со
елементите: несодржајна, помалку содржајна, содржајна;
- миризливоста која е во тесна врска со ароматичноста и доколку тутунот е помиризлив, толку е поароматичен при пушењето. Кај ароматичните типови на
тутун прилеп, јака, џебел и басмак, за одредени степени на миризливост се даваат следните термини: миризба силно изразена, миризба изразена, миризба слабо изразена и
- мани и оштетувања на листот кои претставуваат
степен на деградација на квалитетот на тутунските листови. Тие се последица на механички повреди, технолошки грешки, делување на болести и штетници. Се
разликуваат следните мани и оштетувања на тутунските листови: зеленчивост, презрелост, подгорелост, прегорелост, оштетување од зелена мрежа, оштетеност од
басара, механичка оштетеност, оштетувања од болести
и оштетувања од трипс.
Мерилата од ставот 1 на овој член, според типови и
класи на тутун се дадени во Прилозите 1, 2, 3, 4, 5 и 6
кои се составен дел на овој правилник.
Член 4
Мерилата за квантитативна процена на необработениот тутун во лист се: апсолутна влага, содржината на
песок и нетутунски материи.
Член 5
Необработениот тутун во лист што се откупува треба да содржи до 16% апсолутна влага, со исклучок на
тутунот од типот берлеј каде апсолутната влага треба
да биде до 20 %.
Необработениот тутун во лист кој содржи апсолутна влага од 16% до 20% се откупува, со исклучок на
тутунот од типот берлеј каде апсолутната влага треба
да биде до 24%.

Стр. 48 - Бр. 221
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Разликата во процентот на утврдената влага од ставот 2 на овој член се одбива од нето тежината на тутунот во јарма балата/картонската кутија.
Необработениот тутун во лист кој содржи над 20%
апсолутна влага, како и над 24% апсолутна влага кај
тутунот од типот берлеј, а особено вештачки влажениот тутун, не се проценува.
Необработениот тутун во лист од сите типови

Член 10
Мувлосаниот тутун ги опфаќа листовите од сите
инсерции, сите големини на листови, сите бои, мани и
оштетеност на ткаеницата од сите степени на содржајност и ако е тутунот заразен од било која мувла.
Тутунот заразен или оштетен од мувла, без оглед
дали оштетувањето се гледа или само се осетува со мирисот, се проценува и откупува како мувлосан тутун.

тутун, со неисушени главни ребра не се проценува.
Член 11

Методите за определување на апсолутна влага на
тутунот се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 6
Содржината на песокот и нетутунските материи
(слама, текстил, пердуви, дрво, пластика, стакло, камен, метал, неживи инсекти и делови од нив) што се
утврдуваат со вештачење или мерење, се одбиваат од

Тутунот оштетен од ниски температури не се проценува.
Член 12
При откупот на необработениот тутун во лист, ако
инсерциите и класите се измешани, тутунот се проценува по најниската класа на листовите што се наоѓаат
во јарма балата и/или картонската кутија.

нето тежината на тутунот во јарма балата/картонската
кутија.
Методите за определување на содржината на песокот и нетутунски материи се дадени во Прилог 8 кој е
составен дел на овој правилник.

Член 13
При пакувањето (врзувањето) на необработениот
тутун се користи материјал направен исклучиво од коноп, јута, памук или картонски кутии.
Во необработениот тутун пакуван во јарма бали и
картонски кутии не треба да има присуство на нетутун-

Член 7

ски материи.

Механички оштетениот тутун се проценува според
степенот на оштетеноста.

Член 14
Утврдувањето на квалитативните својства на необ-

Член 8

работениот тутун во лист се врши органолептички.

Оштетеноста на лисната ткаеница кај тутунот како
последица од болести, штетници и дефекти при сушењето се изразува во проценти. Процената на тутунот
се врши според степенот на оштетеноста.

Член 15
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за мерилата за квалитативна и квантитативна процена на суровиот тутун во

Член 9
Тутунот од производителот се проценува и откупу-

лист

(„Службен

весник

на

Република

Македо-

нија“бр.16/07, 144/10 и 20/11).

ва во јарма бала и/или картонска кутија како необрабоЧлен 16

тен тутун.
Процената се врши на тутунски листови средени

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

според инсерцијата (бербата), особините на ткаеницата

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

на листот, бојата и степенот на изразените мани и ош-

лика Северна Македонија“.

тетувања.
Средениот тутун, согласно став 2 од овој член, се
откупува во јарма бала и/или картонска кутија и се
проценува во една класа.

Бр. 29 -5880/3

Министер за земјоделство,

2 септември 2020 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

Arjanit Hoxha,с.р.
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ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2763.
Врз основа на член 136 став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија”, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16
и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член
18 став 4 точка 6 од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16), Собранието на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија
на седницата одржана на ден 11.6.2020 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД
ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА
Член 1
Со овој правилник се утврдува висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.
Член 2
Трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствените работници
со високо образование од областа на фармацијата се
утврдуваат во зависност од реалните административни
трошоци (трошоци за работењето на членовите на работните тела, стручните лица ангажирани како надворешни соработници, административните работници на
Комората) и материјални трошоци (набавка на хартија,
обрасци и друг канцелариски материјал, печатење и изработка на лиценца) за спроведување на постапката за
издавање, продолжување и обновување на лиценците
за работа, и тоа за:
- издавање на лиценца - 3.500,00 денари,
- издавање на лиценца – дупликат, во случај кога е
оштетена, изгубена или уништена – 1.000,00 денари,
- издавање на лиценца во случај на промени во личните податоци – 1.000,00 денари,
- продолжување на лиценца - 2.000,00 денари,
- обновување на лиценца – 3.000,00 денари.
Издавањето на лиценца за работа во случаи кога таа
е згрешена не се наплатува.
Член 3
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на утврдување на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
102/09).
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добиената согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-256/4
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт Имер Имери, с.р.

2764.
Врз основа на член 261, став 4, од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14,132/14,188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16,
37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и
член 18, став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16) Собранието на
Фармацевтската комора на Македонија на седницата
одржана на ден 11.6.2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ, ОБНОВЕНИ, ПРОДОЛЖЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА
НА ФАРМАЦИЈАТА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени,
обновени, продолжени и одземени лиценци за работа
на здравствени работници со високо образование од
областа на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти).
Член 2
Регистарот на издадени, обновени, продолжени и
одземени лиценци за работа (во натамошниот текст:
регистар) претставува посебна матична евиденција на
фармацевтите со лиценца за работа.
Регистарот го води Фармацевтската комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора).
II. ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ
Член 3
Регистарот се води рачно во посебна книга во правоаголна форма со димензии 40 х 30 сантиметри, на која на насловната страница во горниот лев агол стои:
„Фармацевтска комора на Македонија“, a во средината
стои: „Регистар на издадени, обновени, продолжени и
одземени лиценци за работа“.
Пред почетокот на водењето на регистарот страниците се нумерираат и се забележува вкупниот број на
страници.
Нумерираната страница од став 2 на овој член се заверува со печат на Комората и со потпис на лицето овластено за водење на регистарот.
Редниот број од регистарот претставува основен регистарски број на лиценцата за работа.
Регистарот може да се води и во електронска форма
во изготвен апликативен програм како составен дел на
регистарот на фармацевти.
III.СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ
Член 4
Регистарот ги содржи следните податоци за фармацевтот и за лиценцата:
- име, име на родителот и презиме,
- датум и место на раѓање,
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ),
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- основен регистарски број и подброј и период на
важност на издадената лиценца за работа,
- основен регистарски број и подброј и период на
важност на привремено продолжената лиценца за работа,
- основен регистарски број и подброј и период на
важност на обновената лиценца за работа,
- основен регистарски број и подброј и период за
кој е привремено одземена лиценцатa за работа,
- основен регистарски број и подброј и датум на
трајно одземената лиценца за работа,
- забелешка (се внесуваат други податоци во врска
со лиценцата за работа).
IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ
Член 5
Податоците од член 4 на овој правилник во регистарот ги внесуваат овластени лица од стручната служба
на Комората.
Запишувањето на податоците во регистарот се
врши по службена должност.
Член 6
Исправката при погрешно запишување на податоците во регистарот се врши така што со црвено мастило преку погрешно напишаниот текст се повлекува
тенка линија за да остане читлив првобитно напишаниот текст и над неа се запишува точниот текст.
Член 7
Комората обезбедува заштита од неовластен пристап, менување и губење на податоците во регистарот
според прописите за заштита на личните податоци.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 8
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на издадени,
продолжени, обновени и одземени лиценци за работа
на здравствени работници со високо образование од
областа на фармацијата („Службен весник на Република Македонија“, бр.84/06).
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добиена согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-256/5
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт Имер Имери, с.р.
__________

2765.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14,
188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19
и „Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член 18,
став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтската комора
на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16), Собранието на Фармацевтската комора на Македонија на седницата одржана на
ден 11. 6. 2020 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ,
ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА РАБОТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдува начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти), како и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа.
Член 2
Лиценца за работа се издадава, продолжува, обновува и одзема под услови пропишани во Законот за
здравствената заштита и на начин утврден со овој правилник.
Член 3
Издадените, привремено продолжените, обновените, повторно стекнатите и одземените лиценци за работа се евидентираат во Регистарот на издадени, продолжени, обновени и одземени лиценци за работа (во
натамошниот текст: Регистар), што го води Фармацевтската комора на Македонија (во натамошниот текст:
Комора).
II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА
РАБОТА
Член 4
На фармацевт кој го завршил своето образование на
високообразовните институции во Република Северна
Македонија, Комората му издава лиценца за работа на
писмено барање кон кое се приложува:
- диплома за завршено високо образование од областа на фармацијата,
- уредно пополнета книшка за помината пробна работа и
- уверение за положен стручен испит.
Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во
оригинал или фотокопија заверена на нотар.
Член 5
На фармацевт со завршено високо образование, извршена пробна работа и положен стручен испит во
странство, Комората му издава лиценца за работа на
писмено барање кон кое се приложува:
- решение за призната високообразовна квалификација од областа на фармацијата,
- решение за призната помината пробна работа и
- признат положен стручен испит.
Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во
оригинал или фотокопија заверена на нотар.
Член 6
На фармацевт кој се стекнал со лиценца за работа
во странство, Комората му издава лиценца за работа
на писмено барање кон кое покрај доказите од член 5
на овој правилник се приложува и препорака од Комората во која членувал и доказ за претходно работно искуство во фармацевтската дејност.
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Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во
оригинал или фотокопија заверена на нотар.
Член 7
На фармацевт - странски државјанин, Комората му
издава лиценца за работа на писмено барање кон кое се
приложува:
- доказ за одобрен престој во Република Северна
Македонија издаден од надлежен државен орган,
- одобрение за работа издадено од надлежен државен орган,
- решение за призната високообразовна квалификација од областа на фармацијата,
- решение за призната помината пробна работа и
признат положен стручен испит,
- доказ за завршена дополнителна обука и проверка
на стручните знаења и способности, во согласност со
планот и програмата за дополнителна обука и проверка
на стручните знаења и способности на фармацевтите, и
- доказ за познавање на македонскиот јазик (потврда од овластена образовна установа за успешно положен тест за знаење на јазикот).
Доказите од став 1 на овој член се поднесуваат во
оригинал или фотокопија заверена на нотар.
Во лиценцата за работа на странски државјанин како време на важење на лиценцата за работа се наведува
времето на важење на одобрението за престој во Република Северна Македонија и истата се продолжува со
поднесување на доказ за продолжување на престојот
издаден од надлежен орган.
Седумгодишниот период на важење на лиценцата
за работа од став 3 на овој член почнува од датумот на
почеток на важност на првата лиценца.
Член 8
Лиценца за работа во одредена специјалност Комората издава на писмено барање кон кое освен доказите,
наведени во членовите 4, 5, 6 или 7 на овој правилник,
се приложува и доказ за положен специјалистички испит.
Во лиценцата за работа се наведува гранката на
специјализацијата.
Доказите од став 1 на овој член се поднесуваат во
оригинал или фотокопија заверена на нотар.
III. НАЧИН НА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ
НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
Член 9
Привремено продолжената лиценца за работа, во
случаи регулирани со Законот за здравствената заштита, го содржи истиот регистарски број и периодот за
кој е продолжена.
IV. НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА РАБОТА
Член 10
Лиценцата за работа се обновува на писмено барање кое се поднесува најмногу шест, а најмалку три месеци пред истекот на датумот на важење на лиценцата.
Кон барањето од став 1 на овој член фармацевтот
приложува:
- доказ дека во периодот на важење на лиценцата за
работа се стекнал со соодветен број на бодови во согласност со Правилникот за облиците на континуирано
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стручно усовршување, критериумите за распоредување
на облиците, критериумите за избор на спроведувачите
на облиците на континуирано стручно усовршување и
бодовите за обновување на лиценцата за работа на фармацевтите, и
- доказ дека најмалку 60 % од времето на важење на
лиценцата за работа работел во фармацевтската дејност.
Доказите од став 2 на овој член се поднесуваат во
оригинал или копија заверена на нотар.
Обновената лиценца за работа го содржи истиот регистарски број и новиот период на важење.
V. НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА
РАБОТА
Член 11
По правосилноста на решението за привремено, односно трајно одземање на лиценцата за работа, во случаи регулирани со Законот за здравствената заштита,
оригиналниот примерок на издадената лиценца за работа се враќа во Комората и се огласува како неважечки документ во Службен весник на Република Северна
Македонија на товар на Комората.
За привремено или трајно одземената лиценца за
работа се известуваат надлежните државни органи и
установата во која е вработен фармацевтот.
VI. НАЧИН НА ПОВТОРНО СТЕКНУВАЊЕ СО
ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА
Член 12
При повторно стекнување со лиценца за работа, во
случaи регулирани со Законот за здравствената заштита, кон барањето се поднесува уверение за положен
испит за дополнителна проверка на стручните знаења и
способности.
Во случаите од став 1 на овој член се издава лиценца за работа со нов регистарски број и период на важење.
Член 13
Барањата за издавање, привремено продолжување,
обновување и повторно стекнување со лиценца за работа со приложените докази се поднесуваат до Комората.
Барањата од став 1 на овој член се разгледуваат од
страна на Комисија за лиценци за работа (во натамошниот текст: Комисија) која изготвува стручно мислење
за исполнување или неисполнување на условите за издавање, привремено продолжување, обновување, повторно стекнување, односно привремено или трајно одземање на лиценцата за работа.
VII. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА
РАБОТА
Член 14
Лиценцата за работа се издава на образец А4 формат, кој е составен дел на овој правилник и од горе-надолу го содржи следниот текст: горе во средина „Република Северна Македонија”, под него „Фармацевтска комора на Македонија“, па под него во средина
„Лиценца за работа“, потоа под него стои место за внесување на податоците за „име, име на родител и презиме“, па следи текстот „здравствен работник со високо образование од областа на фармацијата е стручно
оспособен/а за самостојно вршење на фармацевтска

Стр. 62 - Бр. 221

дејност согласно прописите во Република Северна Македонија“. Под него во средина следи текстот: „Регистарски број“ со место за впишување на бројот на лиценцата, под него стои текстот „Лиценцата за работа
важи од“ со место за внесување на датумот од кога
почнува важноста на лиценцата и текстот “до“ со место
за внесување на датумот на важење на лиценцата. Во
долната десна страна следи текстот „Претседател на
Комисија за лиценци за работа“ со место за потпис на
претседателот на Комисијата за лиценци за работа, а во
долната лева страна следува текстот Претседател на
Фармацевтска комора на Македонија“ со место за потпис на претседателот. Во средина долу, помеѓу двата
потписи, стои „М.П.“ со место за сув жиг на Комората.
Доколку се издава лиценца за одредена специјалност, областа на специјализацијата се пишува под личните податоци за фармацевтот.
Член 15
Лиценците се изготвуваат во еден оригинален примерок и се потпишуваат од претседателот на Комората
и претседателот на Комисијата за лиценци за работа.
По потпишувањето на лиценцата, овластените лица
од стручната служба на Комората ставаат печат на Комората во форма на сув жиг во кружна форма, на кој е
втиснат текстот „Фармацевтска Комора на Македонија” и отпечаток од Ескулаповиот знак – змија обвиткана околу стап.
Член 16
Во случај лиценцата за работа да се загуби, уништи
или оштети, на барање на фармацевтот се издава друг
примерок со назнака „дупликат“, a текстот „дупликат“
се пишува под текстот „лиценца за работа“.
Кон барањето за издавање на лиценца за работа дупликат се приложува потврда дека лиценцата за работа е огласена за неважечка во „Службен весник на
Република Северна Македонија“, поради губење,
уништување односно оштетување.
Во случај на оштетување на лиценцата, кон барањето за издавање на лиценца за работа - дупликат се приложува и оштетената лиценца.
Лиценцата за работа - дупликат го содржи истиот
основен регистарски број и подброј, истиот временски
период на важење и се потпишува од актуелните потписници во време на потпишувањето.
По конечноста на решението, текстот на примерокот на оштетената лиценца за работа се прецртува со
две дијагонални црвени линии преку кои се става
штембил со текст „лиценцата е поништена“, отисок од
печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот.
Член 17
Кога на лиценцата за работа е констатирана грешка,
на барање на фармацевтот се издава нов примерок од
лиценцата за работа.
Згрешениот примерок се приложува кон барањето
за издавање на нов примерок од лиценцата за работа.
Згрешената лиценца за работа се огласува за неважечка во „Службен весник на Република Северна Македонија“, поради грешка, при што трошоците за огласувањето паѓаат на товар на Комората.
Новиот примерок на лиценцата за работа го содржи
истиот основен регистарски број освен кога е згрешен
регистарскиот број, различен подброј, истиот временски период на важење и се потпишува од актуелните
потписници во време на потпишувањето.
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По конечноста на решението, текстот на примерокот на згрешената лиценца за работа се прецртува со
две дијагонални црвени линии преку кои се става
штембил со текст „лиценцата е поништена“, отисок од
печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот.
Член 18
Во случај на промени во личните податоци на фармацевтот, на барање на фармацевтот се издава нов примерок од лиценцата за работа.
Кон барањето од став 1 на овој член се приложуваат издадената лиценца за работа и доказот за промената на личните податоци на фармацевтот.
Кон барањето од став 2 на овој член се приложува и
потврда за објава во Службен весник на Република Северна Македонија дека лиценцата е огласена за неважечка поради промена на личните податоци на фармацевтот.
Во новиот примерок на лиценцата за работа се внесуваат променетите лични податоци на фармацевтот,
истиот основен регистарски број, различен подброј,
преостанатиот временски период на важење и се потпишува од актуелните потписници во време на потпишувањето.
По конечноста на решението, текстот на примерокот на неважечката лиценцата за работа се прецртува
со две дијагонални црвени линии преку кои се става
штембил со текст „лиценцата е поништена“, отисок од
печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот.
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 19
Постапките за издавање, продолжување, обновување односно одземање на лиценца за работа започнати
пред влегување во сила на овој правилник ќе се довршат според Правилникот за начинот на издавање,
продолжување, обновување и одземање на лиценцата
за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата („Службен
весник на Република Македонија“, бр.4/07 и 26/11).
Лиценците за работа издадени во согласност со образецот утврден во правилникот од став 1 на овој член
важат до истекот на времето наведено во образецот.
Член 20
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници
со високо образование од областа на фармацијата
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.4/07 и
26/11).
Член 21
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добиена согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-256/6
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт Имер Имери, с.р.
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2766.
Врз основа на член 120, став 2, од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија”, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14,132/14,188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16,
37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија”, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и
член 18, став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтска
комора на Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 65/12 и 79/16), Собранието на Фармацевтска комора Македонија на седницата одржана
на ден 11.6.2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА
ГИ ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ ВО ОДНОС
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И РАБОТНОТО ИСКУСТВО
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНА РАБОТА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат поблиските критериуми во однос на образованието и работното искуство
што треба да ги исполнуваат едукаторите под чиј надзор се спроведува пробната работа на здравствените
работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: едукатори).
Член 2
Едукаторите ја спроведуваат пробната работа на
здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти) според планот и програмата за пробна работа.
II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ
ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ
Член 3
Едукаторот е здравствен работник со високо образование од областа на фармацијата под чиј надзор се
спроведуваат содржините од планот и програмата за
пробна работа на фармацевтите за полагање на стручен
испит.
За едукатор се определува фармацевт кој ги исполнува следните критериуми:
- да има завршено високо образование од областа
на фармацијата,
- да има положен стручен испит, лиценца за работа
и најмалку 10 години работно искуство по добивањето
на лиценцата за работа,

- за вештините од планот и програмата за пробна
работа за кои се неопходни специјалистички знаења и
вештини, да има лиценца за работа, соодветна здравствена специјализација и најмалку 5 години работно
искуство од специјализацијата,
- да е во работен однос во здравствена установа на
неопределено време за време на спроведувањето на
едукацијата на фармацевтите, и
- да има сертификат за успешно помината обука за
едукатор организирана од Комората.
Член 4
Исполнетоста на критериумите за едукатор ја утврдува Извршниот одбор на Фармацевтската комора на
Македонија со одлука.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 5
Постојните едукатори ќе ја спроведуваат пробната
работа на фармацевтите до денот на донесување на одлуката од член 4 на овој правилник.
Член 6
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за критериумите што
треба да ги исполнуваат здравствените установи и
здравствените работници под чиј надзор се спроведува
приправничкиот стаж („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 90/04).
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-256/7
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт Имер Имери, с.р.
__________

2767.
Врз основа на член 127, став 1, од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16,
37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и
член 18, став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16), Собранието на
Фармацевтската комора на Македонија на седницата
одржана на ден 11.6.2020 година, донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА
И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА
ФАРМАЦИЈАТА, СОСТАВОТ НА ИСПИТНАТА
КОМИСИЈА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ПРОВЕРКАТА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдува програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и
способности, составот на Испитната комисија и начинот на спроведување на проверката на здравствените
работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти).
Член 2
Дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности, во случаи регулирани со Законот за
здравствената заштита, поминуваат фармацевти странски државјани за добивање на лиценца за работа, фармацевти на кои им е привремено продолжена лиценцата за работа, фармацевти на кои привремено им е одземена лиценцата за работа и фармацевти кои повторно
се стекнуваат со лиценца за работа.
II. ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА
Член 3
Дополнителната обука и проверката на стручните
знаења и способности на фармацевтите се спроведува
според Програма за дополнителна обука (во натамошниот текст: Програма) утврдена во овој правилник.
Член 4
Програмата за дополнителна обука ги опфаќа следните содржини:
1. Организација и управување со аптека,
2. Вештини за снабдување, складирање, издавање,
примена на лекови и медицински средства со контрола
на придружната документација,
3. Вештини за подготовка, означување, складирање,
примена, издавање на галенски и магистрални производи како и управување со лабораториски расходен материјал;
4. Комуникациски вештини за ефикасна и професионална комуникација со пациентите, здравствените работници, соработниците и со пошироката јавност во
писмен и устен облик на комуникација;

5. Вештини за примена на стручни знаења и способности при советувањето за фармакотерапијата и спроведување на фармацевтската грижа кај пациентите при
издавање на лекови на рецепт, и лекови без рецепт, медицински средства и палета на други производи кои се
во промет во аптеката;
6. Вештини за обука на пациентот за спроведување
на самомедикација;
7. Вештини за прeпознавање на клинички значајни
интеракции на лековите и дејствување со цел нивно
избегнување;
8. Активно учествување при превенција на болести
и зачувувањето на здравјето преку јавни здравствени
иницијативи;
9. Вештини за користење на информатичката технологија и базата на податоци со цел унапредување на
стручните знаења и самоедукацијата;
10. Примена на законски и етички начела на професијата при самостојна и тимска работа
11. Основи на фармаковигиланца и пријавување на
несакани реакции;
12. Програми за обезбедување на квалитет (добра
производствена практика, стандардни оперативни процедури);
13. Познавање на прописите за пропишување, изработка, снабдување, издавање, чување и документација
за лекови кои содржат соединенија со јако, многу јако
и опојно дејство и прекурзори
14. Управување со фармацевтски отпад;
15. Стручно и одговорно однесување во различни
состојби и опкружувања (меѓупрофесионални собири,
фармацевтски опкружувања, професионални организации и одбори);
16. Организација и управување со болничка аптека;
17. Вештини за снабдување, складирање, издавање
(со двојна проверка) и примена на лекови и медицински средства со придружна документација, како и управување со фармацевтски отпад;
18. Вештини за изработка на спецификации за набавка на лекови и медицински средства (дијагностички
тестови, рендген материјали, медицински инструменти, средства за дезинфекција, помагала, импланти,
материјали за дијализа);
19. Вештини за формулирање, изработка, означување на магистралните и галенските производи и обезбедување на контрола на квалитет на истите од сопствена
или надворешна лабораторија,
20. Вештини за фармацевтска грижа;
21. Вештини за ефикасна комуникација, советување
и едукација на здравствените работници и на хоспитализираните пациенти за прашања поврзани со лековите
и унапредувањето на здравјето;
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22. Вештини за професионално извршување на работните задачи (прецизност, одговорност, лојалност,
тимска работа, етика);
23. Вештини за учество во здравствените тимови за
фармакотерапија, фармакоепидемиологија, фармаковигеланца и отстранување на фармацевтски отпад;
24. Вештини за правилно издавање на лековите до
болничките одделениија со водење на документација,
водење на книга за евиденција на лековите со опојно
дејство и водење на лабораториски дневни;
25. Вештини за правилно користење на стручната
литература што ја поседува болничкате аптека како и
вештини за правилно користење и примена на современи информатичко-технолошки системи,
26. Следење и изработка на документација за потрошувачката на лекови и медицински средства во болничката аптека и во болничките одделенија;
27. Примена на законските и етичките начела на
професијата при самостојната и тимската работа;
28. Вештини за користење и работа со независните,
објективните и клинички потврдените информации за
лековите кои се темелат на начелата на медицина базирана на докази и фармација базирана на докази и нивно
споделување со здравствените професионалци, пациентите и корисниците;
29. Знаења засновани на начелата за рационалната
употреба на лековите, преку обезбедување на информации за фармацевтските и терапевтските аспекти на
лековите при изборот на дозажната форма и дозажниот
режим за постигнување на максимален ефект со минимални несакани ефекти,
30. Вештини за примена на системски пристап при
одговарање на прашања поврзани со употребата на лековите;
31. Вештини за професионалните, етичките и правните стандарди кои треба да се исполнат при изготвувањето на различните типови на информации за лековите, во фармацевтскиот маркетинг, фармакоекономијата и во фармакоепидемиологијата;
32. Знаења за правилно функционирање на системот за фармаковигиланца,
33. Знаења за значењето на збирниот извештај на
особините на лекот и внатрешното упатство,
34. Вештини за правилно менаџирање со терапијата
со лековите и кај хоспитализираните и кај пациентите
во аптеките од отворен карактер;
35. Изготвување и евалуирање на пишани информации за лековите;
36. Запознавање со вообичаените кратенки во медицинската терминологија (дијагнози, латински кратенки, синоними и друго);
37. Запознавање со етиологијата, патологијата, епидемиологијата, лабораториските вредности, клиничките манифестации, дијагноностцирањето на различни
болести и градење на стратегија за рационална терапија за пациент;
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38. Вештини за користење на релевантни извори на
информации за обезбедување на рационална фармакотерапија;
39. Индивидуализација на терапијата;
40. Рационална и ефикасна терапија кај специфични
популациски групи на пациенти, бремени жени, новороденчиња, педијатрија и геријатрија;
41. Парентерална и ентерална исхрана;
42. Клиничка фармакокинетика, метаболизам на лековите, толкување на клиничките и лабораториските
податоци, интеракции помеѓу лековите, несакани ефекти и грешки при примена на лековите и следење на
фармакотерапијата;
43. Вештини за презентирање на клинички случај,
изготвување на план и спроведување на фармацевтска
грижа;
44. Фармакоекономски аспекти во рационалната
фармакотерапија;
45. Запознавање со начелата за спроведување на
претклинички, клинички испитувања и студии за биоеквивалентност;
46. Запознавање со прописи од областа на здравството: Закон за здравствената заштита, Закон за здравственото осигурување, Закон за лековите и медицинските средства, правилници и други подзаконски акти
кои произлегуваат од законите од областа на здравството.
Дополнителната обука во согласност со содржините на Програмата од став 1 на овој член се спроведува
во аптека и болничка аптека под надзор на едукатор, во
траење од најмногу шест месеци.
Член 5
Фармацевт - странски државјанин за добивање на
лиценца за работа поминува дополнителна обука која
ги опфаќа содржините од Програмата во траење од 60
дена.
Член 6
Фармацевт со привремено продолжена лиценца за
работа поминува дополнителна обука според Програмата во траење од 60 дена.
Член 7
Фармацевт на кој привремено му е одземена лиценцата за работа за повторно стекнување со лиценца
за работа поминува дополнителна обука во согласност
со Програмата во траење од 90 дена.
Член 8
Фармацевт кој не се стекнал со лиценца за работа
по истекот на рокот утврден во член 134, став 1, од Законот за здравствената заштита, за повторно стекнување со лиценца за работа поминува дополнителна обука
во согласност со Програмата во траење од 180 дена.
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Член 9
Фармацевт кој ги исполнил условите за обновување
на лиценцата за работа, но го пропуштил рокот за поднесување на барањето за обновување, за повторно
стекнување со лиценца за работа поминува дополнителна обука во траење од 30 дена во делот прописи од
областа на здравството, доколку од денот на истекот на
важноста на лиценцата за работа до денот на поднесување на барањето за повторно стекнување со лиценца
не поминало повеќе од шест месеци.
Во случаите од став 1 на овој член, доколку од денот на истекот на важноста на лиценцата за работа до
денот на поднесување на барањето за повторно стекнување со лиценца поминало повеќе од шест месеци, дополнителната обука се спроведува во согласност со
Програмата и изнесува 90 дена.
III. СОСТАВ НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ
Член 10
Проверката на стручните знаења и способности на
фармацевтите (во натамошниот текст: проверката) ја
спроведува Фармацевтската комора на Македонија (во
натамошниот текст: Комора) преку испитна комисија.
Испитната комисија со решение ја формира претседателот на Комората пред почетокот на секој испитен
рок.
Комисијата се состои од три члена од кои двајца се
фармацевти-специјалисти со важечка лиценца за работа – членови на Комората и со работно искуство најмалку пет години од издавањето на лиценцата за работа, и еден е дипломиран правник со положен правосуден испит и со работно искуство најмалку пет години
во државен/јавен сектор или институции со јавни овластувања.
Испитната комисија подготвува испитни прашања,
го спроведува полагањето, води записник за испитот и
ги оценува резултатите од испитот.
Член 11
Стручните, административните и техничките работи за потребите на спроведувањето на испитот ги врши
секретар на комисијата.
Секретарот утврдува дали се доставени потребните
документи за исполнување на условите за полагање на
испитот, ги подготвува досиејата, записниците и другите потребни материјали за полагањето, закажува термини за полагање, ги известува кандидатите, врши информатичко – техничка поддршка на испитот и други
работи поврзани со полагањето на испитот.
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Претседателот на Комората со решението за именување на претседателот и членовите на Комисијата го
именува и секретарот на Комисијата од редот на вработените во стручната служба на Комората со завршено
високо образование.
IV. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА
НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ
Член 12
Полагањето на испитот за дополнителна проверка
на стручните знаења и способности се изведува еднаш
месечно.
По завршувањето на дополнителната обука кандидатите до Комората поднесуваат пријава за полагање
на испит за дополнителна проверка на стручните знаења и способности кон која се приложува:
- уредно пополнета книшка за успешно завршена
дополнителна обука (во оригинал или копија заверена
на нотар).
- доказ за извршена уплата на средства за полагање
на испитот.
Член 13
Испитот е составен од три дела и се изведува во три
дена.
Првиот и вториот дел од испитот се изведуваат во
просторија опремена со материјално – техничка и информатичка поддршка и интернет врска.
Третиот дел од испитот се изведува во аптека.
Член 14
Првиот дел од испитот – писмен тест, е проверка на
теоретските основи на стручните знаења и вештини
кои фармацевтите ги поминуваат во текот на дополнителната обука.
Писмениот тест се полага првиот ден, по електронски пат, со одговарање на прашања во вид на решавање на електронски тест, компјутерски генериран, чија
содржина по случаен избор ја одредува самото софтверско решение од базата на прашања, најмногу 15
минути пред почетокот на на испитот, за секој кандидат посебно.
По исклучок од став 2 на овој член, доколку полагањето на тестот не може да се спроведе по електронски пат (технички проблеми со софтверското решение,
проблеми со интернет или други вонредни состојби,)
тестот се полага писмено на печатена верзија на тестот
за полагање.
Писмениот тест содржи 40 прашања, секое прашање носи по еден бод и се решава со избирање на еден
точен одговор од понудените 5 можни одговори.
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Првиот дел од испитот трае најмногу 60 минути и
се смета за положен доколку кандидатот точно одговори на најмалку 60 % од прашањата, односно доколку се
освоени најмалку 24 бода.
Резултатите од писмениот тест се соопштуваат на
денот на полагањето.

Член 17
Кандидатите кои полагаат само прописи од областа
на здравството, испитот го полагаат само во облик на
писмен тест во согласност со член 13 на овој правилник од базата на прашања од областа на здравството.

Член 15
Вториот дел од испитот е проверка на практичните
знаења и вештини преку анализа на случај.
Вториот дел од испитот се полага вториот ден, со
извлекување на случај во затворен плик со печат од
Комората и со одговарање на 3 прашања од кои секое
носи по 10 бода.
Кандидатот писмено одговара на поставените прашања со користење на електронска информатичка поддршка за пребарување на податоци и други потребни
информации од релевантни електронски бази на податоци.
По изготвување на писмениот одговор, членовите
на Комисијата пристапуваат кон усно поставување на
дополнителни прашања заради оценка на севкупното
знаење на кандидатот од определена област.
Вториот дел од испитот трае најмногу 3 часа и се
смета за положен доколку кандидатот на секое одделно
прашање освои најмалку 6 бода, односно доколку се
освоени најмалку 18 бода.

Член 18
Резултатите од вториот и третиот дел од испитот се
соопштуваат во рок од три дена по завршување на полагањето.
Испитот се смета за положен доколку кандидатот
ги положи сите три дела.
Доколку кандидатот не го положи првиот дел од
испитот - писмениот тест, нема право да ги полага останатите делови од испитот.
Ако кандидатот не го положи вториот или третиот
дел од испитот, неположениот дел може да го полага
во првата наредна сесија.
Ако кандидатот, кој не го положил вториот или третиот дел од испитот, не се јави или не го положи неположениот дел во првата наредна сесија, се смета дека
не го положил испитот во целост.
Кандидатот, во случаите од став 5 на овој член, и
кандидатот кој нема да го положи првиот дел од испитот може да се пријави на повторно полагање на испитот после една испитна сесија.

Член 16
Третиот дел од испитот е проверка на практичните
знаења и вештини од областа на аптекарско работење
преку анализа на случај.
Третиот дел од испитот се полага третиот ден, со
извлекување на комбинација на рецепти во затворен
плик со печат од Комората и со одговарање на 3 прашања од кои:
- првото прашање е од областа на аптекарското работење и опфаќа: анализа на рецепт, идентификување
и решавање на проблем, издавање на лекови и медицински средства, комуникација и советување на пациент, интеракции и контраиндикации, идентификување и пријавување на несакани ефекти, управување со
терапија,
- второто прашање е од областа на подготовка и издавање на магистрални и галенски препарат,
- третото прашање е од областа на прописите во
здравството.
Секое прашање носи по 10 бода.
По изготвување на писмениот концепт, членовите
на Комисијата пристапуваат кон усно испрашување на
кандидатот.
Третиот дел од стручниот испит трае најмногу 2 часа и се смета за положен ако кандидатот на секое одделно прашање освои најмалку 6 бода, односно доколку се освоени најмалку 18 бода.

Член 19
Комората води евиденција за полагањето на испитот за дополнителна проверка на стручните знаења и
способности и за издадените уверенија.
V. ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН
ИСПИТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА
НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА
Член 20
На кандидатот кој го положил испитот, Комората
му издава уверение за положен испит за дополнителна
проверка на стручните знаења и способности на образец бр.1, кој е составен дел на овој правилник.
Уверението од став 1 на овој член се печати на хартија со жолта боја А4 формат, и го содржи следниот
текст од горе-надолу: во средина горе стои „Република
Северна Македонија“, под него „Фармацевтска комора
на Македонија“, под него во горниот десен агол место
за регистарски број и датум, под него на средина стои
текстот „Врз основа на член 20 став 1 од Правилникот
за програмата за дополнителна обука и проверка на
стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование од областана фармаци-
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јата, составот на испитната комисија и начинот на
спроведување на проверката („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. ) Фармацевтската
комора на Македонија издава“, под него на средина со
големи букви стои „уверение“, под него на средина
место за име, име на родител и презиме, под него следи
текстот „роден/а (ден, месец, година), во ,место и
држава“ со место за впишување на податоците, под него „полагаше испит за дополнителна проверка на
стручните знаења и способности за здравствени работници со високо образование од областа на фармацијата
на ден“ со место за впишување на датум, па следува
текстот „пред Испитна комисија на Фармацевтската
комора на Македонија“. Под него во нов ред стои текстот „Според оценката на Испитната комисија кандидатот го положи испитот“, а во долниот лев агол стои
„Претседател на Фармацевтска комора на Македонија“,
потоа во долниот десен агол „Претседател на испитна
комисија“ и помеѓу двата потписа во средината се остава место за печат од Комората.
Член 21
Уверението за положен испит за дополнителна проверка на стручни знаења и способности се издава во
еден оригинален примерок.
Во случај Уверението да се загуби, уништи или оштети, на барање на фармацевтот се издава друг примерок со назнака „дупликат“ и текстот се пишува под
текстот „Уверение“.
Кон барањето за издавање уверение-дупликат се
приложува потврда дека уверението е огласено во
„Службен весник на Република Северна Македонија“
за неважечко поради губење, уништување, односно
оштетување.
Во случај на оштетување, кон барањето за издавање
уверение - дупликат се приложува и оштетеното уверение.
Уверението-дупликат го содржи истиот основен регистарски број и подброј и се потпишува од претседателот на Комората.
По конечноста на решението, текстот на примерокот на оштетеното уверение се прецртува со две дијагонални црвени линии преку кои се става штембил со
текст „уверението е поништено“, отисок од печатот на
Комората и се чува во досието на фармацевтот.
Член 22
Кога на Уверението за положен стручен испит е
констатирана грешка, на барање на фармацевтот се издава нов примерок од уверението.
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Згрешениот примерок се приложува кон барањето
за издавање на нов примерок од уверението.
Згрешеното уверение се огласува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ за неважечко
поради грешка при што трошоците за огласувањето паѓаат на товар на Комората.
Новиот примерок на уверението го содржи истиот
основен регистарски број освен кога е згрешен регистарскиот број, различен подброј, и се потпишува од
претседателот на Комората.
По конечноста на решението, текстот на примерокот на згрешеното уверение се прецртува со две дијагонални црвени линии преку кои се става штембил со
текст „уверението е поништено“, отисок од печатот на
Комората и се чува во досието на фармацевтот.
Член 23
Фармацевтската комора на Македонија води евиденција за полагањето и резултатите од испитот за дополнителна проверка на стручни знаења и способности
за здравствените работници со високо образование од
областа на фармацијата, како и за издадените уверенија.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБАИ
Член 24
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и
способности, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето на проверката („Службен весник на Република Македонија“, бр.84/06).
Постапките започнати пред влегување во сила на
овој правилник ќе се довршат според Правилникот за
програмата за дополнителна обука и проверка на
стручните знаења и способности, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето на проверката („Службен весник на Република Македонија“,
бр.84/06).
Член 25
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добиена согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-256/8
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт Имер Имери, с.р.
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2768.
Врз основа на член 129, став 4, од Законот за здрав-

- достапност на облиците за стручно усовршување
на сите фармацевти,

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-

- еднаква примена на стекнатите знаења и вештини

кедонија”, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,

во процесот на стручно усовршување од страна на фар-

132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16

мацевтите при вршењето на фармацевтската дејност во

и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член
18, став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 65/12 и 79/16), Собранието на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија

пракса,
- научна основаност и современост на стручно
усовршување и информираност за новите светски достигнувања во областа на фармацевтските и здравствените науки,
- оспособеност на фармацевтите спрема светските

на седницата одржана на 11. 6. 2020 година донесе

стандарди,
ПРАВИЛНИК

- слободен избор во процесот на стручно усовршу-

ЗА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО

вање, односно право и можност на избор на содржина-

УСОВРШУВАЊЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПОРЕДУ-

та и формата на стручното усовршување.

ВАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР
НА СПРОВЕДУВАЧИТЕ НА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИ-

III. ОБЛИЦИ И ОБЛАСТИ НА СТРУЧНО

НУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ И БОДОВИТЕ

УСОВРШУВАЊЕ

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО

Член 3

ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА

Фармацевтот може да го избере обликот и областа
I. ОПШТА ОДРЕДБА

на стручно усовршување во согласност со овој правилник.

Член 1
Со правилникот за облиците на континуираното

Член 4

стручно усовршување, критериумите за распоредување
на облиците, критериумите за избор на спроведувачите
на облиците на континуирано стручно усовршување и
бодовите за обновување на лиценцата за работа на
здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: фар-

Облици на стручно усовршување на фармацевтите
се:
1. Стручен состанок А, Б и Ц,
2. Курсеви,
3. Други стручни состаноци,

мацевти) се утврдуваат: начелата, облиците и области-

4. Стручно усовршување на далечина преку интер-

те на стручното усовршување, стекнувањето на бодо-

нет со употреба на информатичка и комуникациска

вите, распоредувањето и бодирањето на облиците на

технологија (во понатамошниот текст: онлајн курсеви),

стручното усовршување, критериумите за избор на

5. Студиски престој,

спроведувачите, составот и постапката пред Комисија-

6. Публикации,

та за стручно усовршување на здравствените работни-

7. Постдипломски научни студии,

ци со високо образование од областа на фармацијата.

8. Постдипломски специјалистички студии,

II. НАЧЕЛА НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА
ФАРМАЦЕВТИТЕ
Член 2
Начела на стручно усовршување на фармацевтите
се:

9. Проекти за јавно здравје,
10. Пријавување на несакани ефекти на лек и медицинско средство,
11. Менторство,
12. Водење на пракса на студенти по фармација (додипломска пракса и пробна работа).
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Член 5
Областите на стручно усовршување се класифицирани во две категории во зависност од важноста на
вршењето на фармацевтските дејности.
Првата категорија на стручно усовршување ги опфаќа следните области:
1. Испитување и контрола на лекови,
2. Санитарна хемија,
3. Фармацевтска технологија,
4. Лековити растенија (фармакогнозија),
5. Клиничка фармација,

Фармацевтот е должен стручно да се усовршува така што секоја година (сметајќи ја годината од датумот
на последното издавање на лиценцата до истиот датум
секоја наредна година, во рамките на седумгодишниот
период) ќе стекнува најмалку 20 бода во согласност со
бодовите утврдени во овој правилник.
Фармацевтот може да стекне најмногу 6 бода годишно, од облици на стручно усовршување, организирани од страна на работодавачот.
Ако во периодот на лиценцата се собрани повеќе од
150 бода, во следниот период на лиценцата можат да се
пренесат најмногу 10 бода.

6. Фармакоинформатика (менаџмент со информации за лекови),
7. Токсиколошка хемија,
8. Аптекарска практика,
9. Клиничка лабораториска генетика,
10. Медицинска биохемија.
Втората категорија на стручно усовршување ги опфаќа следните области:
1. Фармацевтска регулатива,
2. Фитотерапија,
3. Козметологија,
4. Индустриска фармација,
5. Здравствен менаџмент и фармакоекономија,
6. Диететика,
7. Радиофармација,
8. Фармаковигиланца,
9. Комуникациски вештини,
10. Фармацевтска етика и деонтологија,
11. Фармакоепидемиологија,
12. Козметологија,

Член 7
Ако фармацевтот е оправдано спречен подолго време стручно да се усовршува (породилно отсуство, тешка болест итн.) може да биде ослободен од стекнување
на бодови најмногу за три години, односно 60 бода.
Во случаите од став 1 на овој член фармацевтот
поднесува барање за ослободување од стекнување на
потребните бодови до Комисијата за стручно усовршување која донесува одлука во рок од 15 дена од денот
на поднесување на барањето.
Против одлуката на Комисијата од став 2 на овој
член може да се изјави приговор до Извршниот одбор
на Комората во рок од 15 дена од денот на приемот на
одлуката.
По приговорот од став 3 на овој член Извршниот
одбор на Комората донесува одлука во рок од 30 дена
од денот на приемот на приговорот.
Одлуката на Извршниот одбор на Комората е конечна.
Кон барањето од став 2 на овој член се приложуваат докази за спреченоста за стручно усовршување.

13. Храна и предмети од општа употреба,
14. Медицински производи/ортопедски помагала,
15. Хомеопатија,

V. РАСПОРЕДУВАЊЕ И БОДИРАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ
НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

16. Примена на стручни прописи во практиката,
17. Социјална фармација.
IV. СТЕКНУВАЊЕ НА БОДОВИ
Член 6
Фармацевтот го стекнал потребното ниво на стручност ако во период од седум години (во понатамошниот текст: период на лиценцата) обезбеди најмалку 140
бодa од различни облици на континуирано стручно
усовршување во согласност со одредбите на овој правилник.

Член 8
Проверката на стручноста на фармацевтите за периодот на лиценцата се врши со оценување на стручното
усовршување по системот за бодување.
Член 9
На еден облик на стручно усовршување, фармацевтот може да оствари бодови како активен (предавач)
или пасивен учесник (слушател).
Комисијата ќе го оцени обликот на стручно усовршување кој обработува теми од член 5 на овој правилник, со следните бодови:
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Стручниот состанок А е стручен состанок кој трае
најмалку еден или два дена, содржи најмалку две теми,
а вклучува предавања, постер-презентации и работилници.
Стручниот состанок Б е стручен состанок кој трае
најмалку 1 или 2 дена, содржи најмалку две теми, а
вклучува предавања и постер на презентации или работилници.
Стручниот состанок Ц е стручен состанок во траење од еден до три дена, содржи една до три теми и
вклучува најмалку три предавања дневно.
Предавањата на стручните состаноци не може да
бидат пократки од 20 минути.
Домашниот состанок со меѓународно учество е состанок со една четвртина странски предавачи и може да
се одржи на домашен или на странски јазик.
Меѓународниот состанок е стручен состанок на кој
службен јазик е еден од светските јазици и на него

Другите стручни состаноци опфаќаат предавање во
траење од најмалку 45 минути и/или работилница во
траење од најмалку два часа.
Резимеата од стручните состаноци наведени во табелите од овој член освен стручните состаноци А и Б
наведени во Табела 1, мораат да имаат: вовед, цел на
работа, методи, резултати, дискусија, заклучок, попис
и кратка биографија на авторот, како и попис на користена литература.
Работилницата од Табела 1, 2 и 3 од овој член опфаќа интерактивна работа во групи до 20 учесници и раководител со работилницата.

учествуваат најмалку тројца истакнати странски стручњаци.

* „Вкупно“ значи дека утврдениот број на бодови
се дели со бројот на коавтори на постерски работи.

Онлајн курсеви подразбираат учење со помош на
компјутери и интернет во минимално времетраење од
30 минути. Секој онлајн курс мора да содржи проверка
на знаење

Курс е стручен состанок чиј стручен дел трае нај-

.

малку четири часа, а се состои од најмалку две предавања, расправи, работилници, односно проверки на
знаење и обработува една или повеќе стручни теми.
Меѓународен курс е стручен состанок кој ја опфаќа
дефиницијата на курсот, а на кој службен јазик е еден
од светските јазици.

Под студиски престој се подразбира престој кој
вклучува образование на факултет од областа на фармацијата, во земјата или во странство, во траење од најмалку седум дена.
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Фармацевт врз основа на пријава на несакани ефекти на лек може да собере најмногу до 10 бодови годишно.
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VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА СПРОВЕДУВАЧИТЕ
НА ОБЛИЦИТЕ НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
Член 10
Стручното усовршување го организираат наставнонаучни установи, стручни здруженија, државни органи,
правни лица во областа на производството и прометот
со лекови, здравствени установи и институции (во натамошниот текст: организатор).
Стручното усовршување го спроведуваат предавачи
со соодветна стручна/научна подготовка од областите
од член 5 на овој правилник.
Стручното усовршување може да го спроведуваат и
предавачи со стручна/научна подготовка од други области во согласност со содржината на обликот на
стручно усовршување.
Предавачите од став 2 и став 3 на овој член треба да
имаат најмалку три години работно искуство во областа на својата стручна/научна подготовка.
VII ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СТРУЧНО
УСОВРШУВАЊЕ
Член 11
Годишниот план за стручно усовршување (во натамошниот текст: план) на предлог на Комисијата за
стручно усовршување го донесува Извршниот одбор на
Комората.
Комисијата од став 1 на овој член е должна да изработи предлог-годишен план за стручно усовршување за
наредната година до 30 октомври во тековната година.
Врз основа на предлогот од ставот 2 на овој член
Извршниот одбор на Комората е должен да го донесе
годишниот план за стручно усовршување до 25 декември од тековната година за наредната година. Годишниот план се објавува на веб-страницата на Комората
во декември од тековната за наредната година.
Предлози за годишниот план за стручно усовршување може да дадат органите и работните тела на Комората, фармацевтските здруженија, фармацевтските
факултети, членовите на Комората, организаторите.
Член 12
Годишниот план за стручно усовршување треба да
ги содржи темите на стручното усовршување, рамковните рокови, како и начините и местата на одржување
на стручното усовршување.
VIII. КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
Член 13
За оценување на облиците на стручно усовршување
се формира Комисија за стручно усовршување (во натамошниот текст: Комисија).
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Комисијата за стручно усовршување се состои од
претседател и шест членови.
Еден од членовите на Комисијата треба да биде магистер по фармација вработен во болничка аптека.
Во случај кога претседателот на Комисијата или
нејзин член е вклучен во стручното усовршување како
организатор или предавач, ќе биде изземен од одлучување.
Комисијата полноважно работи ако на седницата
присуствуваат повеќе од половина од вкупниот број
членови.
Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од
присутните членови.
Комисијата донесува деловник за работа.
IX. ПОСТАПКА ПО БАРАЊЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА
СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
Член 14
Барањето за оценување на стручно усовршување
организаторот го поднесува најмалку 30 дена пред неговото одржување.
Образецот на барањето за оценување на стручното
усовршување го изготвува Комисијата за стручно усовршување.
Кон барањето за оценување на стручно усовршување, организаторот треба да приложи документација
во зависност од начинот на спроведување и видот на
усовршувањето.
Со организаторот на стручното усовршување Комората склучува договор за меѓусебни права и обврски.
Договорот во име на Комората го склучува претседателот на Комората.
Извршниот одбор на Комората донесува одлука за
висината на надоместокот за оценување на облиците на
стручно усовршување.
Организаторот на стручното усовршување може на
фармацевтот по завршување на стручното усовршување да му издаде потврда на негово барање.
Потврдата од ставот 7 на овој член мора да содржи:
назив и седиште на организаторите на стручното усовршување, назив, датум и место на одржување на стручното усовршување, бројот на бодови одобрени од страна на Комората, потпис и печат на одговорното лице организатор на стручното усовршување.
Член 15
Фармацевтот може да поднесе поединечно барање
за оценување на стручно усовршување, според видот
од член 9 од овој правилник, од табелата број 5 до табелата број 12.
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По исклучок од став 1 на овој член фармацевтот
може да поднесе поединечно барање за оценување на
стручното усовршување од член 9 Табела 1 - Б - Меѓународни состаноци, ако барањето се однесува на стручни состаноци на фармацевтите.
Кон барањето од став 2 на овој член се приложува
потврда од организаторите за учество на состанокот,
програмата на состанокот и зборник на трудови.
Кон поединечното барање за оценување на стручно
усовршување, фармацевтот приложува документација
во зависност од видот на стручното усовршување.
Барањето од став 2 на овој член се поднесува во
рамките на периодот на лиценцата во кој стручното
усовршување е остварено.
Комисијата нема да ги разгледа поединечните барања ако фармацевтот веќе ја обновил лиценцата за работа.
Образецот на поединечното барање за оценување
на стручното усовршување го изготвува Комисијата за
стручно усовршување.
Член 16
Фармацевтот може на барање на организаторот да
оствари бодови за активно учество на стручниот состанок ако стручниот состанок е бодуван од страна на Комисијата.
Во случајот од ставот 1 на овој член фармацевтот
не е должен да поднесе поединечно барање за оценување на активно учество на стручното усовршување.
Член 17
Фармацевтот кој присуствувал на облик на стручно
усовршување оценуван и вреднуван од Лекарската, односно од Стоматолошката комора на Македонија, може
да оствари бодови ако стручното усовршување е од
член 9 Табела 2 – Курсеви и обработува една или повеќе стручни теми од областите од член 5 од овој правилник.
Бодовите од став 1 на овој член се остваруваат со
поднесување поединечно барање за оценување на
стручното усовршување.
Кон барањето од став 2 на овој член се приложува
доказ дека обликот на стручно усовршување е оценет и
вреднуван од соодветната комора и програмата и содржината на стручното усовршување.
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Доколку Комисијата утврди дека барањето за оценување на стручното усовршување е некомплетно, ќе
побара од барателот да го дополни барањето во рок од
15 дена.
Доколку барателот не го дополни барањето за оценување на стручното усовршување во рок од 15 дена,
Комисијата ќе го отфрли.
Отфрленото барање за оценување на стручно усовршување не може повторно да се поднесе пред истекување на 15 дена од денот на отфрлањето.
При повторно поднесување на отфрлено барање за
оценување на стручно усовршување, барателот повторно ги надоместува трошоците на оценувањето.
Комисијата ќе го оценува стручното усовршување
само ако стручното усовршување е достапно за сите
фармацевти без оглед на местото на живеалиште, престојувалиште, вработување и сл.
Организаторот кон барањето за оценување на
стручното усовршување приложува изјава за начинот
на обезбедување на достапноста.
По поднесеното барање за оценување на стручното
усовршување Комисијата донесува одлука во рок од 30
дена од денот на доставување на комплетното барање.
Против одлуката на Комисијата може да се изјави приговор до Извршниот одбор на Комората во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката.
По поднесениот приговор, Извршниот одбор на Комората одлучува во рок од 30 дена.
Член 19
Фармацевт може да пристапи на онлајн курс предвиден за фармацевти.
Комората за спроведувањето на онлајн курс со организаторот што ги исполнува техничките и стручните
услови ќе склучи договор за соработка, односно ќе ги
утврди меѓусебните права и обврски.
Пред склучувањето на договорот, организаторот од
став 2 на овој член е должен до Комисијата за стручно
усовршување да достави проект за онлајн курс, кој мора да содржи тест за проверка на знаење со најмалку 10
прашања.
Процентот на успешно решени прашања се одредува
за секој онлајн курс и не може да биде помал од 60 %.
X. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 18
Комисијата проверува дали барањето за оценување
на стручното усовршување е комплетно.
Барањето за оценување на стручно усовршување е
комплетно ако ја содржи документацијата утврдена во
член 20 и член 21 од овој правилник.

Член 20
Документацијата која е потребна за поединечно барање за оценување на стручното усовршување на фармацевтите, во зависност од видот на стручното усовршување е:
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Комисијата за стручно усовршување може да побара од надлежен орган извештај за пријавени несакани
ефекти четири пати годишно.
Комисијата за стручно усовршување може да побара од фармацевтските факултети извештај за спроведената студентска пракса еднаш годишно.
Член 21
Организаторот на стручното усовршување во зависност од видот на стручното усовршување ја поднесува
следната документација:
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Резимеата од стручните состаноци наведени во табелата на овој член треба да имаат вовед, цел на работа,
методи, резултати, дискусија, заклучок, попис и кратка биографија на авторот, како и попис на користена литература.
XI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 22
Пoстапките по барањата за стручно усовршување, добиени во Комората пред влегувањето во сила на овој
правилник, ќе се решаваат во согласност со прописот според кој е започната постапката.
Член 23
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за облиците на стручното усовршување, критериумите за распоредување на облиците и бодовите за обновување на лиценцата за
работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата („Службен весник на Република Македонија“, бр. 103/07).
Член 24
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
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