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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
1895.

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам 

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 

И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО УНГАРИЈА

I

Г. Игор Есмеров се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 

Македонија во Унгарија, со седиште во Будим-

пешта.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Унгарија престанува 

заклучно со 30.06.2018 година. 

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македо-

нија“.

 

Указ број 75 Претседател

30 мај 2018 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1896.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став (3) 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 29.5.2018 година, 

донесе 

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ

ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини се доделуваат во функција на 

вршење на детални геолошки истражувања на минерал-

ни суровини на локалитетите за кои се предлага доделу-

вање. 

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-

тални геолошки истражувања на минерални суровини 

се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 

работи за истражување на минерални суровини,  пот-

ребно е да се доделат под концесија минералните суро-

вини определени со оваа одлука. 

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за 

детални геолошки истражувања се создавање на усло-

ви за рамномерно истражување на минералните сурови-

ни и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални гео-

лошки истражувања на  минерални суровини на следни-

те локалитети:
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- локалитет „Долно Поле“ с.Прибачево, Општина 

Кочани за минерална суровина - песок и чакал,

- локалитет „Орловец“ Општина Куманово за мине-

рална суровина – песок и чакал и

- локалитет „Самаци“ Општина Брвеница за мине-

рална суровина – минерална вода.

Концесиите за детални геолошки истражувања од 

став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 

се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-

лат условите содржани во тендерската документација и 

јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 

биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 

аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 

Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-

та на Република Македонија на предлог на министерот 

за економија формира Комисија за спроведување на по-

стапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во 

сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувај-

ќи го и нацртот на договорот. Тендерската докумен-

тација на предлог на министерот за економија се дос-

тавува до Владата на Република Македонија на одоб-

рување. 

По одобрување на тендерската документација за до-

делување на концесии за детални геолошки истражува-

ња на минерални суровини, Комисијата од став 2 на 

овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот по-

вик согласно Законот за концесии и јавно приватно пар-

тнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тен-

дерската документација ќе изнесува 6.000,00 де-

нари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 44-2477/1 Заменик на претседателот

29 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.

__________

1897.

Врз основа на член 29-a, став 2 од Законот за 

контрола на опојни дроги и психотропни супстанции 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 

Владата на Република Македонија на седницата, 

одржана на 29.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА 

ФАРМА  МЕДИКА  КАНАБИС ДОО ВАЛАНДОВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на 

Решението за давање на одобрение за одгледување 

на канабис за медицински цели на Друштво за 

производство и трговија ФАРМА МЕДИКА 

КАНАБИС ДОО Валандово со бр.19-32/5 од 

16.4.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.

Бр. 44-5081/1 Заменик на претседателот

29 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.
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1898.
Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11, 
84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 29.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
32.000 литри еуродизел бс на Град Скопје.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сооб-
раќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корисни-
ци на услугата од проектот за користење бесплатна ус-
луга за одмор и рекреација на деца од семејство со со-
цијален ризик, деца корисници на посебен додаток и 
други права за лето 2018 година.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на нафтените 
деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на 
Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ - Скопје.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-5254/1 Заменик на претседателот
29 мај 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
1899.

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство 
донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ПО ОДНОС НА 
ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА, КАДАРОТ И ПОТРЕБ-
НАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 
РЕГИСТАРОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРО-
ДАВНИЦИ  НА  МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА

Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за условите по однос на просторот, опремата, када-
рот и потребната документација за запишување во ре-
гистарот на специјализирани продавници на медицин-
ски помагала („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.155/08).

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 11-3492/3
23 мај 2018 година Министер за здравство,

Скопје доц. д-р Венко Филипче, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1900.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 
51/18),  министерот за труд и социјална политика до-
несе
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА

РАБОТА - ВЕЛЕС

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-
менување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа - Велес,  број 02-393/2, донесен од 
Управниот одбор на Установата  на седницата одржана 
на ден 30.03.2018 година.

2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник  на Републи-
ка Македонија “.

                                          
Бр. 10-5666/2 Министер за труд

16 мај 2018 година и социјална политика,
Скопје Мила Царовска, с.р.

__________

1901.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заш-

тита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 
116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 
30/16, 163/17 и 51/18), министерот за труд и социјална полити-
ка донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО-СО-
ЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И  НАРУШЕНО ПОВЕДЕНИЕ

1. Се дава согласност на Статутот на Ј.У. за згрижу-
вање деца со воспитно социјални проблеми и наруше-
но поведение, број 01-1075/1  донесен од Управниот од-
бор на Јавната установа, на седницата одржана на 
30.04.2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник  на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 10-6004/2 Министер за труд
16 мај 2018 година и социјална политика,

Скопје Мила Царовска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И 
МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

1902.
Врз основа на член 130 став 9 од Законот за лекови-

те и медицинските средства („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 

136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 

154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата 

за лекови и медицински средства донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОП-
РЕМАТА, КАДАРОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ ЗА 

МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите по од-

нос на просторот, опремата, кадарот и потребната доку-

ментација за запишување во регистарот на специјализи-

рани продавници за медицински средства.

Член 2

Специјализираната продавница за медицински сред-

ства (во натамошниот текст: специјализираната продав-

ница) треба да има простории, односно простор со 

вкупна површина од најмалку 20 м2, и тоа:

1. за продавање и издавање на медицински средства 

со површина од најмалку 10 м2,

2. за складирање и чување на медицинските сред-

ства со површина од најмалку 9 м 2 и

3. санитарен јазол.

Просториите, односно просторот од став 1 точки 1 

и 2 на овој член треба да бидат физички одвоени од 

просторот во кои се продаваат, складираат или чуваат 

други видови на производи кои би можеле да влијаат 

на квалитетот на медицинските средства.

По исклучок од став 1 на овој член, специјализира-

ната продавница - оптика треба да има простор со вкуп-

на површина од најмалку 12 м2.
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По исклучок од став 1 на овој член, aко специјализи-
раната продавница е сместена во објект на трговски 
центар, може да се користи санитарниот јазол кој се на-
оѓа во состав на трговскиот центар.

Член 3
Просториите, односно просторот од член 2 од овој 

правилник треба да бидат сместени во објект кој е наме-
нет за деловен простор и кој е поврзан на комунална ин-
фраструктура (водовод, канализација, електрична мре-
жа и друго).

Член 4
Просториите, односно просторот во специјализира-

ната продавница треба да бидат функционално поврза-
ни за да се овозможи непречена работа, како и прием, 
сместување, чување и продажба, односно издавање на 
медицински средства.

Член 5
Просториите во специјализираната продавница тре-

ба да ги исполнуваат следните услови:
1. да се изградени од цврст материјал и да се гра-

дежно-технички погодни за промет на мало со ме-
дицински средства, со ѕидови, тавани и подови со маз-
ни површини и изработени од материјал што не е под-
ложен на пукање и осипување;

2. да се осветлени со природна, односно електрична 
светлина, да е овозможено проветрување, да има вос-
поставено услови според декларираните услови за чува-
ње на медицинските средства;

3. со распоредот на опремата да ги задоволуваат 
потребите за непречено вршење на работата во специја-
лизираната продавница без ризик и можност за замена 
и мешање на медицинските средства со други произ-
води.

Просториите од став 1 на овој член треба редовно 
да бидат чистени и дезинфицирани.

Во просториите од став 1 на овој член на видно мес-
то треба да биде истакнат знак за забрането пушење, зе-
мање храна или пијалоци, како и други видови на забра-
ни кои можат да влијаат на хигиенските услови во спе-
цијализираната продавница.

Член 6
Специјализираната продавница треба да има опре-

ма со рафтови, полици и фрижидер за прописно чување 
и сместување на медицинските средства, во согласност 
со декларираните услови за чување, како и за продажба 
и издавање на медицинските средства.

Опремата во специјализираната продавница треба 
да биде таква што ќе обезбеди сигурно чување кое ќе 
оневозможи самопослужување со медицинските сред-
ства од страна на корисникот – пациентот.

По исклучок од став 2 на овој член, во специјализи-
раната продавница - оптика може да му се овозможи на 
корисникот – пациентот самопослужување со медицин-
ските средства од класа I. 

Член 7
Специјализираната продавница треба да има врабо-

тено на неопределено време:
1. најмалку едно лице одговорно за промет на мало 

со медицински средства класа I, II-a и II-б (само контак-
тни леќи) – со најмалку средно образование, зависно од 
категоријата на медицинските средства, и/или

2. најмалку едно лице одговорно за промет на мало 
со медицински средства класа II-б и III, како и активни 
имплантибилни ин витро дијагностички медицински 
средства – со високо образование од областа на медици-
ната, фармацијата, или стоматологијата зависно од кате-
горијата на медицинските средства, како и најмалку 
три години работно искуство во областа.

Член 8
Специјализираната продавница, покрај лицата од 

член 7 од овој правилник, може да има и други вработе-
ни лица за вршење на дејноста промет на мало со ме-
дицински средства со завршено најмалку средно обра-
зование и/или завршена дополнителна обука во завис-
ност од класата и категоријата на медицинските сред-
ства кои се продаваат, односно издаваат во специјализи-
раната продавница.

Член 9
За запишување во регистарот на специјализирани 

продавници за медицински средства се поднесува бара-
ње со основни податоци за подносителот на барањето 
(назив и седиште на правното лице, адреса на објек-
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тот/просториите/просторот во кој ќе се врши промет на 
мало со медицински средства, телефон за контакт), кон 
кое се приложува следната документација:

1. доказ за запишување на правното лице во Цен-

тралниот регистар на Република Македонија;

2. имотен лист како доказ за сопственост на објек-

тот и утврдување на правниот статус на објектот во кој 

се врши промет на мало со  медицинските средства; 

3. договор за закуп на објектот доколку објектот не 

е во сопственост на подносителот на барањето;

4. документи за вработениот стручен кадар:

‒ диплома за завршено средно или високо образование,

‒ доказ за положен стручен испит,

‒ договор за работа,

‒ образец М1/М2 од Агенцијата за вработување на 

Република Македонија; 

5. список на медицински средства кои ќе се прода-

ваат, односно издаваат во специјализираната продав-

ница;

6. изјава за точност на податоците во барањето и од 

документацијата и

7. доказ за платена административна такса и плате-

ни надоместоци.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.

Бр. 03-3252/3

18 април 2018 година Директор,

Скопје м-р фарм. Роберт Бекироски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО

1903.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарното здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, 
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИН-
СКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД 
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ 
СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРО-
ИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА 
СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Решението за преземање на безбедносни мерки 

при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 
јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други производи кои сод-
ржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи зара-
ди заштита од внесување на вирусот на африканска 
свинска чума во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 216/16,  95/17, 
118/17, 138/17 и 79/18), во Прилогот Делот 4 се замену-
ва со нов Дел 4, кој е составен дел на ова решение.

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 02-1733/2 Агенција за храна
28 мај 2018 година и ветеринарство

Скопје Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

Дел 4

1. Италија 
Следните области во Италија: 
Сите области на Сардинија.

2. Република Чешка 
Регионот Zlin. 

3. Романија 
Регионот Satu-Mare.

4. Унгарија
Следните области во Унгарија:
- Регионот Heves;
- Регионот Szabolcs-Szatmar-Bereg.
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