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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3561.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА Ц.О. – СКОПЈЕ
1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. – Скопје бр. 01-6308/1 од 31.10.2017 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на
седницата, одржана на 31.10.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6894/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

15 декември 2017
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3562.
Врз основа на член 44 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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило, и тоа:
Вид: патничко
Марка: AUDI
Тип: A8 4.0 TDI QUATTRO
Број на шасија: WAUZZZ4EO5N005942
Број на мотор: ASE 0089916
Работна зафатнина на моторот: 3936 cm3
Сила на моторот: 202 kW
Регистарски број: SK – 7125 AI
Година на производство: 2004
Боја на каросерија: МЕТ. СИВА / 7Ф
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7346/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3563.
Врз основа на член 44 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 и 190/16), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Велес,
за потребите на Средното општинско училиште „Кочо
Рацин“ Велес.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Велес, 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
Македонија“.
Бр. 44-7585/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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3564.
Врз основа на член 44 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 и 190/16), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

3565.
Врз основа на член 44, 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 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Кратово,
за потребите на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“ Кратово.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Битола,
за потребите на Средното општинско училиште „Таки
Даскалот“ Битола.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кратово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

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
Македонија“.

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

Бр. 44-7589/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 44-7590/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

15 декември 2017
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3566.
Врз основа на член 44, 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 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе

3567.
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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Велес,
за потребите на Општинското основно училиште „Кирил и Методиј“ Велес.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Велес, 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
Македонија“.
Бр. 44-7591/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар – делови
од котел, оштетена – демонтирана цевна мрежа – старо
железо, во количина од 4700 кг. сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп.
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 Проценката на Трговско Друштво за градежништво, промет и услуги Генико ДОО – Прилеп бр.313/2017 од 28 јули 2017 година,
во која е проценета вкупна вредност на движната ствар
во износ од 47.000,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупна проценета вредност и истата изнесува 47.000,00 денари.
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
Македонија“.
Бр. 44-7592/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3568.
Врз основа на член 44, 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 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Штип, за
потребите на Општинското основно училиште „Ванчо
Прке“ Штип.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Струга,
за потребите на Средното општинско училиште „Ибраим Темо“ Струга.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струга, 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
Македонија“.
Бр. 44-7593/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3569.
Врз основа на член 44 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 и 190/16), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на
12.12.2017 година, донесе

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Штип, 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
Македонија“.
Бр. 44-7594/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3570.
Врз основа на член 44, 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 и
190/16), Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
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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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, за потребите на Средното општинско училиште
„Јосиф Јосифовски“ Гевгелија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, 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
Македонија“.
Бр. 44-7595/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3571.
Врз основа на член 44, 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 и 190/16), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Битола,
за потребите на Општинското основно училиште „Коле
Канински“ 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
Македонија“.
Бр. 44-7596/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3572.
Врз основа на член 44 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 и 190/16), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на
12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
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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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Врапчиште, за потребите на Општинското основно училиште „Наим Фрашери“ с.Неготино.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Врапчиште, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Струмица, за потребите на Општинското основно училиште
„Маршал Тито “ с.Муртино.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, 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
Македонија“.
Бр. 44-7597/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3573.
Врз основа на член 44 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 и 190/16), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7598/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3574.
Врз основа на член 44, 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 и
190/16), Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВРАПЧИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Гостивар, за потребите на Општинското основно училиште
„Единство“ Гостивар.
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Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Гостивар, 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
Македонија“.
Бр. 44-7599/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3575.
Врз основа на член 44, 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 и 190/16), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КУМАНОВО

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7600/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3576.
Врз основа на член 44 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 и 190/16), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Кочани,
за потребите на Средното општинско училиште „Љупчо Сантов“ Кочани.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Гостивар, за потребите на Општинското основно училиште
„Браќа Миладиновци“ Куманово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Куманово, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кочани, 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
Македонија“.
Бр. 44-7611/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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3577.
Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање
на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија”
бр. 37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/13, 33/15 и 161/17),
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ШЕСНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
1. Република Македонија врши Шеснаесетта емисија на обврзници за денационализација.
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од
8.000.000 Евра.
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа
одлука се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1.2.2016 година до 31.1.2017 година
со кои како надомест се дадени обврзници.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-8011/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3578.
Врз основа на член 31-а став 1 од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема
(„Службен весник на Република Македонија” бр.54/02,
84/07, 161/09, 145/10, 119/13, 164/13, 41/14, 192/15 и
39/16), Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 12.12.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА
ВРШЕЊЕ ИЗВОЗ-УВОЗ, ТРАНЗИТ, БРОКЕРСКИ
УСЛУГИ И ОФСЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА
ОПРЕМА
Член 1
Со ова решение се формира комисија за разгледување на барања за добивање дозвола за вршење извозувоз, транзит, брокерски услуги и офсет на вооружување и воена опрема во следниот состав:
1. За претседател на Комисијата се именува Дениз
Исмаили, директор на Управата за наменско производство при Министерство за економија.
2. За членови на Комисијата се именуваат:
- Владо Стојанов, раководител на Одделение за наменско производство и одбрамбени подготовки во
Управата за наменско производство при Министерство
за економија кој е воедно и заменик претседател на Комисијата.

- Илија Михајловски, началник на Одделение за
промет со оружје експлозивни и опасни материи во
Сектор за оружје експлозивни и опасни материи
агенции за обезбедување и детективска дејност во Оддел за граѓански работи во Министерство за внатрешни
работи,
- Зоран Стојчевски, началник на Одделение за контрола на оружје при Директоратот за мултилатерални
односи при Министерство за надворешни работи,
- Семир Муса, самостоен советник за заштита на
правата од интелектуална сопственост во Одделение за
нетарифни мерки и заштита на правата од интелекуална сопственост, Сектор за акцизи при Министерство за
финансии-Царинска управа и
- Леко Младеновски, полковник во Министерство
за одбрана.
3. За заменици членови на Комисијата се именуваат:
- Илир Шабани, раководител на Сектор за меѓународна трговска соработка при Министерство за економија,
- Златко Николовски, главен советник за промет со
оружје експлозивни и опасни материи во Одделение за
промет со оружје експлозивни и опасни материи во
Сектор за оружје експлозивни и опасни материи
агенции за обезбедување и детективска дејност во Оддел за граѓански работи во Министерство за внатрешни
работи,
- Александар Панев, соработник во Одделение за
контрола на оружје при Директоратот за мултилатерални односи при Министерство за надворешни работи,
- Орце Митовски, виш инспектор во Служба за борба против криумчарење, Одделение за истраги, Сектор
за контрола и истраги при Министерство за финансииЦаринска управа и
- Марјан Матиќ, потполковник во Министерство за
одбрана.
Член 2
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за формирање на Комисија за разгледување на барања за добивање дозвола за
вршење извоз-увоз, транзит, брокерски услуги и офсет
на вооружување и воена опрема („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 150/14).
Член 3
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7186/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3579.
Врз основа на член 78 од Законот за социјалната заштита („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 и 163/17), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА
ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго
лице, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/14), во член 3 во ставот (1), точките 3 и 4 се бришат.
Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) се бришат.
Член 2
Член 11 се менува и гласи:
„(1) Стручната комисија дава наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице врз основа на непосреден преглед на подносителот на барањето.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, во случај кога од приложената медицинска документација несомнено може да се утврди потребата од помош и нега од друго лице, стручната комисија дава наод, оцена и мислење врз основа на доставена медицинска документација без непосреден преглед“.
Член 3
Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог.бр.1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-8828/3
5 декември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

Стр. 12 - Бр. 184
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
3580.
Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на Република Македонија 82/15“) објавува измена на Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи
за 2018 година во делот на бројот по видови на ЕКМТ дозволи,
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

Бр. 09-4470/3
13 декември 2017 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Стр. 16 - Бр. 184
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ЛИСТА
НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КОИ ПРИ
УВОЗ И ТРАНЗИТ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИДЕНТИТЕТОТ И
ФИЗИЧКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА ОФИЦИЈАЛЕН ВЕТЕРИНАР НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН (*)
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Бр. 02-3514/5
12 декември 2017 година
Скопје

Бр. 184 - Стр. 55

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

мациониот систем на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во понатамошниот текст Фондот)
достапни преку Веб порталот и груперот за дијагностичко сродни групи (во понатамошниот текст ДСГ гру-

3582.
Врз основа на член 25, член 28, член 54 став 1 точка

пер), како и начинот на издавање, формата и содржина-

10, член 56 став 1 точка 3, член 69 и член 70 од Зако-

та на обрасците во кои се содржани податоците кои се

нот за здравственото осигурување (“Сл.весник на РМ“

издаваат преку Веб порталот и ДСГ груперот на Фон-

бр.

дот.“

25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
Член 3

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12,
16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14,
188/14,

20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15,

192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16 ,142/16 и 171/2017),

Во член 2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој
гласи:

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-

“ДСГ груперот се користи за евидентирање и фак-

ње на Македонија на седницата одржана на 1 декември

турирање на здравствените услуги во здравствените ус-

2017 година, донесе

танови од болничката здравствена заштита.“

ПРАВИЛНИК

Член 4

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

Во член 6 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ,

“По создавање на технички услови, услугите од

ПРИСТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

став 3 од овој член ќе можат да се потпишуваат со ва-

ПОДАТОЦИТЕ ОД ИНФОРМАЦИОНИОТ СИС-

лиден квалификуван дигитален сертификат на овласте-

ТЕМ НА ФЗОМ ДОСТАПНИ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ

но лице.“
Член 5

Член 1
Во Правилникот за начинот на користење, пристап,

Во членот 10 по зборовите: “Веб портал“ се додаваат зборовите: “и ДСГ груперот“

издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
57/2013, 88/2013, 172/2013, 156/2014 и 191/2015 година), на крајот на насловот се додаваат зборовите: “и
ДСГ групер“

Член 6
Во член 14 став 1 се бришат зборовите: “само за
осигурени лица кои имаат подигнато ЕЗК.“
Во член 14 по ставот 5 се додаваат два нови става 6
и 7 кои гласат:
“По исклучок ако лицата вработени во здравствена-

Член 2

та установа односно ортопедска куќа не поседуваат ак-

Член 1 се менува и гласи:

тивна ЕЗК тогаш корисниците можат да овластат со

“Во Правилникот за начинот на користење, прис-

полномошно заверено на нотар друго полнолетно и де-

тап, издавање, чување и заштита на податоците од ин-

ловно способно лице во нивно име и за нивна сметка

формациониот систем на ФЗОМ достапни на веб пор-

да поднесува електронски фајлови за финансиска доку-

талот, се пропишува начинот на користење, пристап,

ментација преку веб порталот на Фондот и истите елек-

издавање, чување и заштита на податоците од инфор-

тронски да ги потпишува преку користење на дигитал-

15 декември 2017
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ниот сертификат од неговата електронска здравствена

Податоците од ДСГ груперот, корисниците не

картичка. Фактурата во хартиена форма доставена до

смеат да ги умножуваат, менуваат, обработуваат,

Фондот како документ за плаќање треба да биде потпи-

јавно да ги објавуваат и да ги даваат на употреба на

шана од овластеното лице на здравствената установа

други лица.

или ортопедска куќа. Формата и содржината на полно-

Податоците од информациониот систем на Фон-

мошното - образецот ЕЛ-ПО и изјава за заштита на по-

дот достапни преку ДСГ груперот кои заинтересира-

датоците од електронските фајлови за финансиска до-

ните корисници ги добиваат со непосредно елек-

куменатција - образец ЕЛ- ИЗ се составен дел од овој

тронско поврзување, се во форма на информација и

правилник“.

остварување на некои права од задолжителното

По создавање на технички услови, сите услуги од
овој член ќе можат да се потпишуваат со валиден
квалификуван дигитален сертификат на овластено

здравствено осигурување, по точно дефинирани процедури.
Личните податоци, односно податоците за ЕМБГ
на лицата запишани во информациониот систем на

лице.“

Фондот преку ДСГ груперот се издаваат само по
Член 7
По членот 15 се додава нов наслов и два нови члена 15-а и 15-б кои гласат:

нивно барање, лично или преку од нив ополномоштено лице, како и во другите случаи определени со
закон.“
Член 8

“Начин на користење и заштита на податоците од

По членот 16 се додава нов член 16-а кој гласи:

ДСГ групер

“Член 16-а

Член 15-а
Податоците од информациониот систем на Фондот
достапни преку ДСГ груперот се издаваат во електрон-

Сите овластувања издадени на лица кои не се
вработени во здравствената установа или ортопедска
куќа за потпишување на придружната финансиска

ска форма.
Барањата за најава на ДСГ груперот за овластени
лица од здравствените установи се врши во централна-

документација во електронска форма, а кои се однесуваат за потпишување со валиден сертификат од
ЕЗК ќе престанат да важат по обезбедување на тех-

та служба на Фондот.
Формата и содржината на барањето од став 1 е
образецот ЕЛ-ДСГ кој е составен дел од овој правил-

нички услови за користење на квалификуван дигитален сертификат.“

ник.
Член 9

Член 15-б

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавуДСГ груперот ќе го користат овластени лица од
здравствените установи од болничката здравствена
заштита.
Податоците достапни преку ДСГ груперот на Фондот, корисниците можат да ги користат само за намената за која се издадени.

вањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-16558/9
Претседател
4 декември 2017 година
на Управен одбор,
Скопје
д-р Фатмир Меџити, с.р.
__________
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