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 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5890. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеjа 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1а  од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  
ПО ПОВОД НОВАТА 2015 ГОДИНА 

 
I 

Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица: 

1. Мевљудин Таир Сефедини, од с.Долно Коњаре, 
Куманово; 

2. Павлина Петре Ќоропановска, од Скопје; 
3. Зоран Петар Златановиќ, од с.Табановце, Кума-

ново. 
 

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. Африм Алил Халили од с.Лакавица, Гостивар, во 

траење од 3 месеци;  
2. Јове Димче Наумовски од Битола, во траење од 3 

месеци; 
3. Ќемал Суљо Броња од с.Лажани, Крушево, во 

траење од 3 месеци; 
4. Назим Нехат Гафури од Скопје, во траење од 3 

месеци; 
5. Шабан Џемаил Салиу од с.Чегране, Гостивар, во 

траење од 5 месеци; 
6. Абим Евзи Јашари од с.Опае, општина Липково, 

Куманово, во траење од 3 месеци; 
7. Сафет Накил Алили од  с. Дебреше, Гостивар, во 

траење од 3 месеци; 
8. Љупче Виде Манасиевски од с.Црешево, Скопје, 

во траење од 3 месеци; 
9. Гезим Сафет Имери од с.Батинци, Студеничани, 

во траење од 3 месеци; 
10. Ибиш Екрем Асани од Тетово, во траење од 3 

месеци; 
11. Вибар Абдула Винца од с.Велешта, во траење 

од 3 месеци; 
12. Ванчо Дончо Стоилов од с.Ново Село, Стру-

мица, во траење од 6 месеци; 
13. Енис Синан Буљевиќ од Скопје, во траење од 2 

месеци; 
14. Кољчо Стојчо Делев од с.Штука, општина Боси-

лово, во траење од 3 месеци; 
15. Стефан Јовица Андоновски од Куманово, во 

траење од 3 месеци; 
16. Тоше Миланчо Велков од с.Грдовци, во траење 

од 6 месеци; 
17. Јованче Владо Владимировски од Пробиштип, 

во траење од 6 месеци; 
18. Зоран Перо Стојмиров од Виница, во траење од 

3 месеци; 
19. Илија Михајло Кочовски од с.Лавци, Битола, во 

траење од 6 месеци; 
20. Раденко Милорад Гудиќ од с.Брвеница, во трае-

ње од 3 месеци; 
21. Ќерим Зулфиќар Бислими од Тетово, во траење 

од 6 месеци. 

III 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
Бр. 07-1271/1 Претседател 

24 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_________ 
         

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5891. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 
139/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 2.12.2014 година, донесе 

    
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ВОДОВОДНА МРЕЖА, СЕПАРИРАНА КАНА-
ЛИЗАЦИОНА МРЕЖА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА 
СТАНИЦА И СТАНБЕНИ УЛИЦИ ВО ВИКЕНД 
ЗОНАТА ВРШНИК ВО ОПШТИНА КРУШЕВО И 
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО 
ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ-РЕГИОНАЛЕН  

ВОДОВОД ПАТИШКА РЕКА 
    
1. Средствата во Буџетот на Република Македонија 

за 2015 година, утврдени во Раздел 13001-Министер-
ство за транспорт и врски, Програма 3-Урбанизам и 
градежништво, Потпрограма 3Л-Изградба на систем за 
водоснабдување-Сопиште и инфраструктурни објекти, 
ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 
47.500.000,00 денари, се распределуваат на: 

ОПШТИНА КРУШЕВО  
- За изградба на водоводна мрежа, сепарирана  
канализациона мрежа со пречистителна станица  
и станбени улици во викенд зоната Вршник  
во општина Крушево               4.376.000,00 
ОПШТИНА СОПИШТЕ  
- За изградба на систем за снабдување со  
вода за пиење за дел од населените места во  
општина Сопиште-Регионален водовод  
Патишка река               43.124.000,00 
    
                                          ВКУПНО:     47.500.000,00 
    
2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат 

како учество на Република Македонија за изградба на 
водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со 
пречистителна станица и станбени улици во викенд зо-
ната Вршник во општина Крушево и изградба на сис-
тем за снабдување со вода за пиење за дел од населени-
те места во општина Сопиште-Регионален водовод Па-
тишка река, без обврска за враќање. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука општина 
Крушево ќе ги користи врз основа на веќе склучен до-
говор за јавна набавка за изградба на водоводна мрежа, 
сепарирана канализациона мрежа со пречистителна 
станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во 
општина Крушево. 

4. Средствата од точка 1 на оваа одлука општина 
Сопиште треба да ги користи по склучување на повеќе-
годишен договор за јавна набавка, поради тоа што во 
развојниот Буџет на Министерството за транспорт и 
врски за 2016 година се планирани средства за изград-
ба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од 
населените места во општина Сопиште-Регионален во-
довод Патишка река. 
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5. Мониторинг над изведените градежни работи во 
врска со изградба на водоводна мрежа, сепарирана ка-
нализациона мрежа со пречистителна станица и стан-
бени улици во викенд зоната Вршник во општина Кру-
шево и изградба на систем за снабдување со вода за пи-
ење за дел од населените места во општина Сопиште-
Регионален водовод Патишка река ќе врши Mинистер-
ството за транспорт и врски. 

6. Барањата со комплетна и заверена документација 
за наменско користење на средствата, општините Кру-
шево и Сопиште ги доставуваат до Министерството за 
транспорт и врски, заклучно со 30.11.2015 година.   

    
7. Исплата на средства од точка 1 на оваа одлука за 

изведување на градежните работи во врска со изградба 
на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа 
со пречистителна станица и станбени улици во викенд 
зоната Вршник во општина Крушево и изградба на сис-
тем за снабдување со вода за пиење за дел од населени-
те места во општина Сопиште-Регионален водовод Па-
тишка река, нема да се врши авансно.      

8. Министерството за транспорт и врски за реализи-
раните буџетски средства ќе доставува извештај со фи-
нансиски показатели до Владата на Република Македо-
нија за изведените градежни работи во врска со изград-
ба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона 
мрежа со пречистителна станица и станбени улици во 
викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба 
на систем за снабдување со вода за пиење за дел од на-
селените места во општина Сопиште-Регионален водо-
вод Патишка река, при реализација на одлуката.   

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2015 година. 

    
Бр. 42-9945/1 Заменик на претседателот  

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5892. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
  Вид на опрема Модел Производител  Количина 
1. Електрични 

кревети 
DM 
2211 Дарко 4 

2. Механички 
кревети 

DM 
1211 Дарко 10 

3. Душеци – 
обични 

DY 
1120 Дарко 14 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за урологија - 
Скопје. 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за урологија - Скопје, 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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-10603/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5893. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА  

КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
  Вид на опрема Модел Производител Количина 

1. Електрични  
кревети 

DM 
2211 Дарко 4 

2. Механички  
кревети 

DM 
1211 Дарко 10 

3. Душеци – 
обични 

DY 
1120 Дарко 14 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за кардиологија - 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за кардиологија - Скопје, со кој се уреду-
ваат  правата и обврските за движните  ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-10603/2 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5894. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ 
БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИН-
ТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР  -  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

   

 Вид на опрема Модел Производител Количина 

1. Електрични 
кревети 

DM 
2211 Дарко 25 

2. Механички 
кревети 

DM 
1211 Дарко 46 

3. Душеци –  
антидекубитни 

DY 
1130 Дарко 25 

4. Душеци – 
обични 

DY 
1120 Дарко 46 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за трауматоло-
гија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, ин-
тензивно лекување и ургентен центар - СКОПЈЕ. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за трауматологија, ортопедски болести, 
анестезија, реанимација, интензивно лекување и урген-

тен центар  - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат  правата и 
обврските за движните  ствари од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

Македонија”. 
 

Бр. 42-10603/3 Заменик на претседателот  
13 декември 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 

5895. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
13.12.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 
ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 Вид на опрема Модел Производител Количина 
1. Електрични 

кревети 

DM 
2211 Дарко 3 

2. Механички 
кревети 

DM 
1211 Дарко 20 

3. Душеци – 
обични 

DY 
1120 Дарко 23 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за радиотерапија 
и онкологија - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за радиотерапија и онкологија - Скопје, 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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-10603/4 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5896. 
Врз основа на член 12 став (2) од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 2015 ДО 2019 ГОДИНА 
 
1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република 

Македонија за периодот од 2015 до 2019 година. 
2. Составен дел на оваа oдлука е Енергетскиот би-

ланс на Република Македонија за периодот од 2015 до 
2019 година. 

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

 
Бр. 42-10846/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5897. 
Врз основа на член 282, член 383 став (1) точка 6) и 7), 

член 421 и член 427 од Законот за трговските друштва 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 

24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 

38/2014, 41/2014 и 138/2014) и член 7 став (1), член 9 

став (2) и член 27 од Законот за хартии од вредност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија 

во својство на Собрание на акционери на Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од значење за Републи-

ката – Скопје, во државна сопственост, на седницата, 

одржана на 23.12.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА 

И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И 

СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕ-

ПУБЛИКАТА–СКОПЈЕ, СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗ-

ДАВАЊЕ НА НОВИ АКЦИИ ОД ВТОРА ЕМИСИЈА  

ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

Фирма и седиште на издавачот 

 

Член 1 

Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-

ње за Републиката – Скопје, со седиште на ул.„Орце 

Николов“ бр. 138, Скопје (во понатамошен текст: 

Друштвото), ја зголемува основната главнина со влого-

ви преку издавање нови акции од втора емисија, по пат 

на приватна понуда. 

 

Предмет на регулирање 

 

Член 2 

Друштвото ја зголемува основната главнина со вло-

гови преку издавање на нови обични акции од втора 

емисија, по пат на приватна понуда, во согласност со 

Законот за трговските друштва, Законот за хартии од 

вредност и подзаконските прописи. 

 

Начин на издавање на хартиите од вредност 

 

Член 3 

Зголемувањето на основната главнина се врши со 

парични влогови преку издавање нови акции од втора 

емисија, по пат на приватна понуда, за познати купу-

вачи. 

 

Цел поради која се издаваат хартиите  

од вредност 

 

Член 4 

Друштвото издава хартии од вредност заради зголе-

мување на основната главнина на Друштвото, односно 

заради изградба на станови за лица во социјален ризик 

и други ранливи групи. 

Број, род и класа на хартиите од вредност  
кои се издаваат 

 
Член 5 

Друштвото издава 70 обични акции. 
 
Номинална вредност на хартиите од вредност 

 
Член 6 

Номиналната вредност на една обична акција е 
4635,75 ЕВРА, односно номиналната вредност на сите 
нови издадени обични акции изнесува 324.502,50 
ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на 
Народна Банка на Република Македонија објавен на 
денот пред денот на донесување на одлуката за зголе-
мување на оснавната главнина. 

 
Продажна цена на хартиите од вредност 

 
Член 7 

Продажната цена на хартиите од вредност кои се 
емитираат е во висина од 4635,75 ЕВРА по една акција, 
во денарска противвредност по среден курс на Народна 
Банка на Република Македонија објавен на денот пред 
денот на донесување на одлуката за зголемување на ос-
навната главнина. 

 
Вкупна вредност на емисијата 

 
Член 8 

Друштвото издава обични акции во вкупна вред-
ност од 324.502,50 ЕВРА, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна Банка на Република Маке-
донија објавен на денот пред денот на донесување на 
одлуката за зголемување на оснавната главнина. 

 
Права кои произлегуваат од обичните акции 

 
Член 9 

Имателите на обичните акции имаат право на глас 
на тој начин што секоја обична акција обезбедува пра-
во на еден глас во Собранието на Друштвото. 

Покрај правото од став 1 на овој член, обичните ак-
ции ги даваат следниве права: 

- право на исплата на дел од добивката – дивиден-
дата; 

- право на исплата на дел од остатокот од ликвида-
ционата односно стечајната маса на Друштвото; 

- други права во согласност со Законот и Статутот 
на Друштвото. 

 
Начин на исплата на дивиденда 

 
Член 10 

Новите издадени акции од зголемената основна 
главнина учествуваат во рапределбата на добивката во 
годината во која е извршено зголемувањето на основ-
ната главнина, сметано на номиналната вредност на ак-
циите. 

 
Начин, време и место на запишување на хартии од 

вредност 
 

Член 11 
Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат 

во рок од 15 (петнаесет) дена од конечноста на решени-
ето за давање одобрение за издавањето на хартиите од 
вредност од Комисијата за хартии од вредност. 
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По реализација на втората емисија за зголемување 
на основната главнина се поднесува пријава за упис во 
Централниот регистар на Република Македонија, во 
рок од 8 (осум) дена од денот на зголемувањето на ос-
новната главнина. 

Новоиздадените акции се евидентираат во демате-
ријализирана форма на Централниот Депозитар за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена по упи-
сот во трговскиот регистар. 

 
Начин и краен рок на уплата на хартиите 

од вредност 
 

Член 12 
Хартиите од вредност кои се предмет на приватната 

понуда се уплатуваат во рок од 15 (петнаесет) кален-
дарски дена од конечноста на решението на Комисија-
та за хартии од вредност на Република Македонија, на 
сметката на Друштвото. 

 
Начин на објавување на издавањето на хартиите  

од вредност 
 

Член 13 
Друштвото ја известува јавноста за втората емисија 

на хартии од вредност првиот ден по конечноста на ре-
шението за давање одобрение за издавањето на хартии-
те од вредност од Комисијата за хартии од вредност, со 
објавување на соопштение на македонски јазик во еден 
дневен весник што излегува на територијата на Репуб-
лика Македонија. 

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од 
вредност, како и јаноста за запишаните и платени хар-
тии од вредност, односно за процентот на реализација 
на емисијата, најдоцна во рок од 5 (пет) работни дена 
од завршување на приватната понуда. Известувањето 
во пропишана форма се поднесува до Комисијата за 
хартии од вредност и се објавува во еден дневен весник 
што излегува на територијата на Република Македо-
нија. 

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од 
вредност за уписот на зголемувањето на основната 
главнина во трговскиот регистар и за регистрација на 
новоиздадените акции во депозитарот за хартии од 
вредност, најдоцна во рок од 5 (пет) работни дена по 
уписот во Централниот депозитар за хартии од вред-
ност. 

 
Постапка за распределба на хартиите од вредност 
помеѓу одделните купувачи во случај на приватна 

понуда 
 

Член 14 
Новосоздадените хартии од вредност се наменети 

за запишување и уплаќање на хартии од вредност од 
еден познат купувач – институционален инвеститор, 
кој воедно е и постоечки акционер во Друштвото. 

 
Идентитет на познати купувачи при приватна  

понуда 
 

Член 15 
Новоиздадените хартии од вредност се наменети за 

запишување и уплата од страна на Владата на Републи-
ка Македонија со седиште во Скопје на ул..„Булевар 
Илинден“ бр. 2, со ЕМБС 4064674. 

Висината на паричниот влог изнесува 324.502,50 

ЕВРА.  

По уплатата и запишувањето на новоиздадените 

хартии од вредност, Владата на Република Македонија 

се стекнува со 70 обични акции. 

 

Останати одредби 

 

Член 16 

Се задолжува извршниот директор на Друштвото 

да ја извести јавноста за втората емисија на хартии од 

вредност со објавување на соопштение во еден дневен 

весник што излегува на територијата на Република Ма-

кедонија. 

Се задолжува извршниот директор на Друштвото 

да ја извести Комисијата за хартии од вредност и јав-

носта за реализацијата на хартиите од вредност, да из-

врпи упис на емисијата во Централниот регистар на Ре-

публика Македонија, упис на новоиздадените акции во 

Централниот депозитар за хартии од вредност, како и 

да ја извести Комисијата за хартитии од вредност за 

уписите, во законски предвидените рокови за секое по-

единечно дејствие. 

 

Член 17 

Оваа одлука има карактер на Одлука за измена на 

Статутот на Друштвото. 

Со оваа одлука се овластува Одборот на директори 

на Друштвото по завршување на емисијата да изготви 

Пречистен текст на Статутот на Друштвото, во кој ќе 

се изврши усогласување на одредбите кои ја уредуваат 

основната главнина и бројот на акциите. 

 

Член 18 

Се овластува Одборот на директори на Друштвото 

при евентуално барање од Комисијата за хартии од 

вредност да врши измена и дополнување на оваа Одлу-

ка доколку се укаже потреба за тоа, без право на про-

мени во висината и условите на емисијата. 

 

Член 19 

За се што не е уредено со оваа одлука важат одред-

бите од Законот за хартии од вредност, Законот за тр-

говските друштва и подзаконските прописи од Коми-

сијата за хартии од вредност. 

 

Член 20 

Рокот за спроведување на оваа одлука е не подолг 

од 6 (шест) месеци сметано од денот на нејзиното вле-

гување во сила. 

 

Член 21 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42–11277/1 Заменик на претседателот 

23 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5898. 
Врз основа на член 14 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 
104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Ре-
публика Макед онија на седницата одржана на 21 де-
кември 2014 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИ-
ОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 
1. За вршители на должноста членови на Управниот 

одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, за 
време од три месеци се именуваат:  

- Владимир Спиркоски 
- Адријана Сливоска 
- Мери Дика – Георгиевска 
- Миле Мојсовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-7009/3 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5899. 

Врз основа на член 7 став 5 алинеја 1 од Законот за 
геолошкиот завод на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“бр. 136/2012 и  
41/2014), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 21 декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИ-
РЕКТОР НА ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. м-р Новица Столиќ се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Геолошки завод на 
Република Македонија, на негово барање. 

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

 
Бр. 24-8145/2 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5900. 

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 
законите и другите прописи и акти во „Службен весник 
на Република Македонија“ („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 13 де-
кември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈП 

Службен весник на Република Македонија, се разрешу-
ваат: 

од редот на вработените: 
- Снежана Кузмановска  
- Митре Стојановски  

- Јелица Барутовска Темовска 
од редот на афирмирани и стручни лица: 
- Лазо Трпков. 
2. За членови на Управниот одбор на ЈП Службен 

весник на Република Македонија, се именуваат: 
од редот на вработените: 
- Билјана Цветановска 
- Весна Гешков – Кувенџиска   
- Јелица Барутовска Темовска 
од редот на афирмирани и стручни лица: 
- Аркин Јахији  
- Лазо Трпков, за време од шест месеци. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-8314/5 Претседател на Владата 

13 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5901. 

Врз основа на член 63-в став 4 од Законот за дена-
ционализација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 
171/2010 и 55/2013) и член 3 од Одлуката за основање 
на Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/2002), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ  

НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 
 
1. За претставник во Управниот одбор на Фондот на 

холокаустот на Евреите од Македонија, на предлог од 
Владата на Република Македонија се определува Ма-
нојил Јаковлески. 

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

 
Бр. 24-9474/2 Претседател на Владата 

13 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5902. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 13 
декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ –  

ПРОБИШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за извршување на водостопански 
дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип, се разрешу-
ваат: 

- Станко Нацев 
- Марјанчо Арсов 
- Власте Савовски 
- Благородна Стојковска. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за извршување на водостопански дејности ХС 
„Злетовица“ – Пробиштип, за време од шест месеци се  
именуваат: 
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- Станко Нацев 
- Марјанчо Арсов 
- Власте Савовски 
- Благородна Стојковска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-10982/1 Претседател на Владата 

13 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5903. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 13 
декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА –  

СКОПЈЕ 
  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - 
Скопје, се разрешуваат:  

- Бејхан Мехмедов 
- Никола Георгиевски 
- Срѓан Шишковски 
- Ронде Матевски 
- Зоран Глигоров  
- Иван Соколов. 
2 За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, за вре-
ме од шест месеци се именуваат: 

- Бејхан Мехмедов  
- Никола Георгиевски  
- Срѓан Шишковски 
- Ронде Матевски 
- Зоран Глигоров  
- Иван Соколов 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-10983/1 Претседател на Владата 

13 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5904. 

Врз основа на член 9 од Законот за основање на 
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013 
и 41/2014), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 13 декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се 
разрешуваат: 

- Шовкет Хазари 
- Огњан Циговски 
- Лазо Трпков 
- Митко Аџикотарев 
- Климе Дамјаноски 
- Јана Станисављева. 

2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот се именуваат: 

- Ана Здравковска-Илиевска 
- Виолета Урошевска 
за време од шест месеци: 
- Шовкет Хазари  
- Огњан Циговски 
- Лазо Трпков. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-10984/1 Претседател на Владата 

13 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5905. 

Врз основа на член 34 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013 и 41/2014), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 13 декември 2014 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за наци-
онална историја – Скопје бр.02 – 321/3 од 8 јули 2013 
година, со која за директор на Институтот е избран 
проф. д-р Драги Ѓоргиев, научен советник и редовен 
професор на Институтот. 

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

 
Бр. 24-10985/1 Претседател на Владата 

13 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5906. 

Врз основа на член 39-а од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 13 
декември 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 

 
1. За државен секретар во Секретаријатот за европ-

ски прашања се именува Ана Блажеска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-10986/1 Претседател на Владата 

13 декември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5907. 

Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013, 
170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2013 и 
160/2014), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 декември 2014 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕН-

ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 

Македонија, се разрешуваат: 

- Љубица Николовска 

- Ацо Стојанов 

- Борис Пешов 

- Марија Равановска – Шикова.  

2. За членови на Управниот одбор на Фондот на 

пензиското и инвалидското осигурување на Македо-

нија, се именуваат: 

- Кристина Јорданова  

- Јасмина Иванова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-10989/1 Претседател на Владата 

13 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5908. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за лековите 

и медицинските помагала („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 

53/2011, 136/2011, 11/2012, 164/2013, 27/2014 и 

43/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 21 декември 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ЛЕКОВИ 

 

1. За директор на Агенцијата за лекови се именува 

Марија Дарковска – Серафимовска, досегашен в.д. ди-

ректор на Агенцијата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-11314/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5909. 

Врз основа на член 241 став 3 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 

39/2014 и 43/2014), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 21 декември 2014 година, до-

несе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ  

УСТАНОВИ 

 

1. За директор на Агенцијата за квалитет и акреди-

тација на здравствените установи се именува Елизабета 

Зисовска, досегашен в.д. директор на Агенцијата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-11315/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5910. 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за безбедност 

на храната („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013 и 

43/2014), Владата на Република Македонија на седницата 

одржана на 21 декември 2014 година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Агенцијата за храна и ветеринар-

ство на Република Македонија се именува Зоран По-

повски, досегашен в.д. директор на Агенцијата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-11316/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5911. 

Врз основа на член 2-a од Законот за матичната 

евиденција („Службен весник на Република Македони-

ја “ бр.8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 13/2013 

и 43/2014), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 21 декември 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 

ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

 

1. За директор на Управата за водење на матичните 

книги, орган во состав на Министерството за правда, се 

именува Силас Муслиоски, досегашен в.д. директор на 

Управата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-11317/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5912. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Геолош-

киот завод на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.  136/2012 и 41/2014), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 21 декември 2014 година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ГЕОЛОШКИОТ 

ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Геолошкиот завод на Република 

Македонија се именува м-р Костадин Јованов. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  
 

Бр. 24-11318/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5913. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за Бирото 

за развој на образованието („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 37/2006, 142/2008, 148/2009, 

69/2013, 120/2013, 148/2013 и 41/2014), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 21 де-

кември 2014 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА 

РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
1. За директор на Бирото за развој на образовани-

ето, орган во состав на Министерството за образование 

и наука, се именува м-р Весна Хорватовиќ, досегашен 

в.д. директор на Бирото. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 

Бр. 24-11319/1 Претседател на Владата 

21 декември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5914. 

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија“, 

бр.180/2013), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 13.12.2014 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИН-

ВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИ-

ЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ 

И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА  

ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2014 ГОДИНА 
 

I 

Во Програмата за инвестиционо одржување на ре-

зиденцијалните и репрезентативните објекти и службе-

ни простории на органите на државната управа во 2014 

година („Службен весник на Република Македонија” 

бр.8/2014), во дел I во ставот 2 точките 1 и 2 се менува-

ат и гласат: 
 
„1. Подобрување на работните услови во Вила 2- 

Скопје 

2. Подобрување на работните услови во објект на 

Владата на Република Македонија“  
 
Во делот II точката 1 се менува и гласи„ 

„ 1.Буџет на Република Македонија за 2014 година, 

согласно со Раздел 040.02,  

Подпрограма 1 А-Реконструкциjа на згради на вла-

дини органи 

- ставка 481 – Градежни објекти         3.500.000,00“ 

 

Делот III се менува и гласи: 

„Средствата од дел II на оваа програма ќе се корис-

тат за следните намени: 

          

СТАВКА 481 – ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

 

А. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ И 

УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ   

  

А.1 Објект Вила 2 - Скопје 

1.1 Набавка и монтажа на вградени плакари и биб-

лиотека                    644.540,00 

А.2 Комплекс вили Водно - Скопје 

 2.1 Набавка и монтажа на дизел електричен агрегат 

за резервно напојување на комплекс вили Водно - 

Скопје                      1.766.460,00 

 

                           Вкупно А:           2.411.000,00 

  

Б.  СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 

 

 Б.1  Објект Влада на Република Македонија 

1.1 Замена на автоматика за централен надзор и уп-

равување на климатизација                            905.579,00 

Б.2 Други непредвидени работи              183.421,00                                

Вкупно Б:                                           1.089.000,00 

 

 Вкупно А+Б:     3.500.000,00“ 

 

II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-10596/1 Заменик на претседателот  

13 декември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

5915. 

Врз основа на член 12 став (2) од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 

4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 187/13), 

министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ-

ДОТ И ИЗНОСОТ НА ЦАРИНСКИТЕ НАДОМЕС-

ТОЦИ ЗА НАПРАВЕНИ УСЛУГИ ВО ЦАРИНСКАТА  

ПОСТАПКА 

 

Член 1 

Во Правилникот за видот и износот на царинските 

надоместоци за направени услуги во царинската поста-

пка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

89/07 и 107/08), во членот 2 во табелата, реден број 3 се 

менува и гласи: 

„ 

3.

  

За пристап и користење на ком-

пјутерскиот систем на Царинска-

та управа (МАКЦИС) се плаќа 

надоместок по поднесена и при-

фатена царинска декларација, и 

тоа за: 

- увозни царински декларации, 

вклучувајќи ги декларациите 

поднесени и прифатени во поед-

ноставени постапки, 

-  извозни царински декларации, 

вклучувајќи ги декларациите 

поднесени и прифатени во поед-

ноставени постапки и     

- транзитни царински декларации 

преку новиот компјутеризиран 

транзитен систем (НКТС). 

70,00 денари 

                   “ 

Реден број 6 се брише. 

Реден број 7 станува реден број 6. 

 

Член 2 

Членот 2а се брише. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 20-44107/1  

19 декември 2014 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

5916. 

Врз основа на членовите 33 став (8) и 35 од Законот 

за јавно здравје („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.22/10, 136/11 и 144/14), министерот за 

здравство, донесe 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ВО 
ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И СТРУЧНИ-
ОТ КАДАР ЗА ВРШЕЊЕ НА  АКТИВНОСТИ НА КО-
ЖА ИЛИ АКТИВНОСТИ СО КОИ СЕ ПРОДИРА ВО 
КОЖАТА И ЗА ВИДОТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ПО 
ОДНОС НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ЕФЕКТИ ОД УСЛУ-
ГИТЕ И НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИ-
ИТЕ НА ЛИЦАТА КОИ ГИ КОРИСТАТ УСЛУГИТЕ  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-
лови и критериуми во однос на просторот, опремата и 
стручниот кадар за вршење на работите поврзани со 
активности на кожа (користење на солариуми, трајно 
отстранување на влакна и други активности за нега и 
разубавување) или активности со кои се продира во ко-
жата (тетовирање, пирсинг, трајна шминка и акупун-
ктура, користење на ботокс, нехируршка липосукција и 
користење на ласер) од страна на правни и физички ли-
ца и за видот на информациите на лицата по однос на 
здравствените ефекти од услугите и начинот на давање 
на информациите на лицата кои ги користат услугите, а 
имаат ризик по здравјето на корисникот на услугата. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „ботокс“ е супстанција - ботулинум, невротокси-
чен протеин што го произведува бактеријата клостри-
диум ботулинум, а ботулинумот од типот А се користи 
за привремено подобрување на појавата на мали и под-
лабоки брчки од муртење помеѓу веѓите (глабеларни 
линии);  

2. „еритемна доза“ е количината на енергија на ул-
травиолетово зрачење (во понатамошен текст: УВ зра-
чење) која во краток временски период дава црвенило 
на кожата; 

3. „ласер“ е извор на нејонизирачко светлосно зра-
чење, кој емитува кохерентен сноп на фотони, како из-
вор стабилен по фрекфенција, бранова должина и моќ-
ност монохроматска светлина, со една бранова должи-
на (боја) и усмерена во тенок сноп;  

4. „маникир/педикир“ е стручно хигиенско средува-
ње на ноктите и одржување на хигиена на длан-
ките/шаките односно стапалата; 

5. „минимум еритемна доза“ е количина на енергија 
на УВ зрачење што предизвикува незабележително цр-
венило на предходно неизложена кожа на УВ зрачење; 

6. „нехируршка липосукција“ - (ултра звучна липо-
сукција или кавитација) е метода на брзо отстранување 
на целулитот и масните наслаги на стомакот, колко-
вите, колената, задникот и надлактиците. Ултразвучни-
те бранови со ниска фреквенција ги разбиваат масните 
клетки и ги ослободуваат масните киселини кои се на-
таложени во нив, при што не го оштетуваат околното 
ткиво; 

7. „опрема на деловни простории“ е целата опрема 
која што се наоѓа во просториите и е наменета за врше-
ње на дејноста;  

8. „пирсинг“ се постапки за украсување на телото 
по пат на продирање во кожата, слузницата, 'рскавица-
та и мускулното ткиво заради ставање на предмети из-
работени од метал или  материјали кои се користат;  

9. „производ за тетовирање и слични постапки“ е 
секоја супстанција или препарат во финален облик на-
менет за боење на кожата интрадермално;  

10. „солариум“ е уред кој содржи извор на УВ зра-
чење наменет за изложување на луѓето на козметичко 
сончање односно потемнување на кожата. „Солариуми 
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од трета генерација“ се солариуми кои ги исполнуваат 
барањата на важечките МКД стандарди за овој тип на 
опрема; 

11. „тетовирање“ се постапки за насликување на те-
лото со внесување на производи за тетовирање во ко-
жата, интрадермално. 

 
II. ПОБЛИСКИ УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ВО ОД-
НОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И СТРУЧНИОТ 
КАДАР ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ПОВРЗАНИ СО 
АКТИВНОСТИ НА КОЖА ИЛИ АКТИВНОСТИ СО 

КОИ СЕ ПРОДИРА ВО КОЖАТА 
 

Член 3 
(1) Работите поврзани со активности на кожа (ко-

ристење на солариуми, трајно отстранување на влакна 
и други активности за нега и разубавување - фризер-
ски, маникирски, педикирски и козметички услуги, ус-
луги за масажа, солариум) или активности со кои се 
продира во кожата: тетовирање, пирсинг, трајна 
шминка, користење на ботокс, нехируршка липосукци-
ја и користење на ласер (во натамошниот текст: ус-
луги) се вршат во посебни простории, функционално 
поврзани и наменети за давање на услугите. 

(2) Во просторот во кој се вршат услугите од ставот 
(1) на овој член се обезбедуваат здравствено - хигиен-
ски и технички услови за давање на услугите во завис-
ност од видот на услугата која се врши и да не е пов-
рзан со просторот за домување или вршење на друга 
дејност. 

(3) Во просториите и санитарните јазли се обезбе-
дува проточна топла и студена вода, вентилација, ос-
ветлување и температура на воздухот според видот на 
услугите кои се даваат во нив. 

(4) Подовите се изработени од цврст, водоотпорен 
материјал, рамни, без оштетувања, погодни за хигиен-
ско одржување (чистење, перење, дезинфекција) и да 
не се лизгаат.  

(5) Во сите работни простории се обезбедува темпе-
ратура на воздухот од 18°С до 25°С во зависност од ви-
дот на услугата. 

(6) При вршењето на услугите не се употребуваат 
лекови.  

 
Член 4 

(1) Ако во просторот се даваат услуги на најмногу 
до пет лица во исто време, во зависност од видот и обе-
мот на услугите што се вршат, има најмалку: 

1) работна просторија во која работните места се 
одвоени со паравани; 

2) работна просторија за немедицински естетски 
интервенции со кои се продира во кожата (пирсинг, те-
товажа и сл), ако во просторот се вршат и други ус-
луги; 

3) помошна просторија (за сместување на употребе-
на облека, валкана работна облека, оставање на прибо-
рот и средствата за одржување на хигиената во просто-
ријата, по потреба за сместување на машина за перење 
и сушење на алишта); 

4) просторија или одвоен простор во работната 
просторија за чување на чиста облека и предмети за оп-
шта употреба кои се користат при вршење на услугите 
и санитарен јазол со мијалник за раце, средство за мие-
ње раце и држач со хартиени крпи или апарат за суше-
ње раце и 

5) санитарен јазол опремен со прибор и средства за 
одржување на лична хигиена. 

(2) Кога во просторот се даваат услуги на шест и 
повеќе лица во исто време, покрај просторот од став (1) 
на овој член, има и: 

1) просторија за гардероба на вработените; 

2) чекална за корисниците на услугите издвоена од 
работната просторија со преграда или параван и 

3) санитарен јазол (со две ВЦ кабини за вработени 
и клиенти) опремен со прибор и средства за одржување 
на лична хигиена. 

 
Член 5 

(1) Големината на работната просторија зависи од 
бројот на работните места за третирање, како и од ви-
дот и бројот на услугите кои се вршат.  

(2) Најмалата површина на работната просторија, 
со едно работно место за давање на услуги изнесува по 
5 м² за фризерски, маникирски и педикирски услуги и 
по 8 м² за козметички услуги, масажи, солариум, пир-
синг, тетовирање. За секое ново работно место најма-
лата работна површина се зголемува за 2 м² по сто-
лица, односно 3 м² по кревет. 

 
Член 6 

Правните и физички лица имаат соодветен кадар за 
вршење на услугите и тоа за:  

1) Мануелна козметологија -  вработено лице со 
најмалку средно образование за козметичар, или сред-
но медицинско образование или друго средно образо-
вание и сертификат за завршени обуки од верификува-
ни обучувачи и школи, за вршење на: 

- сите видови на третмани на лице и тело со цел ра-
зубавување со исклучок на процедури кои што подраз-
бираат механичко навлегување длабоко во кожата со 
игли, сонди и разни извори на нејонизирачко зрачење 
над 1,5 мм, 

- мануелна масажа на лице и делови од телото со 
употреба на сертифицирани креми и лосиони за таква 
намена, 

- маникир, педикир, како и сите видови на шминки 
на лице и тело, 

- надградба на коса и нокти, 
- мануелни третмани за слабеење, 
- пилинг со овошни киселини со концентрации не 

поголеми од 35 %, 
- депилација со восоци и 
- третмани за хигиена и одржување на различни ти-

пови на кожа.  
2) Апаративна козметика - вработено лице со сред-

но образование и доказ за  помината обука за работа со 
соодветниот апарат спроведена од страна на произво-
дителот на апаратот или од страна на работодавачот и  
тоа за вршење на:    

- површинска дермоабразија на кожа што подразби-
ра отстранување на површинскиот слој на кожата без 
притоа да настане крварење на истата, 

- контролирана употреба на солариуми во козме-
тички цели со претходно запознавање на клиентот за 
можните ризици и опасности по неговото здравје со на-
помена да не излегува на сонце ако е зголемено УВ 
зрачењето,  

- третмани за слабеење со апарати за козметичка 
употреба,  

- трајна шминка и  
- површински апликации на козметички производи 

со јонофореза. 
 

Член 7 
Вршењето на работите на медицинската козметоло-

гија правните лица го обезбедуваат со вработен здрав-
ствен работник со завршено високо образование од об-
ласта на медицината - специјалист по дерматовенеро-
логија и тоа за вршење на: 

- ласерска фотоепилација и електрична епилација,  
- фотосклероза на капилари и помали проширени 

вени, 
- длабок пилинг со овошни киселини, хемиски пи-

линг, 
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- корекција на сите видови лузни од акни, келоиди 
и други видови на лузни, стрии и брчки со употреба на 
ласери, филери и други методи за нивна корекција и  

- други процедури и техники за корекција на дефек-
ти на кожата кои што бараат стручен приод во нивната 
примена од здравствен работник со завршено високо 
образование од областа на медицината - специјалист по 
дерматовенерологија. 

 
Член 8 

(1) Вршењето на услугите треба да е во согласност 
со добрата хигиенска пракса и тоа: 

- обезбедување на технички услови за хигиена,  
- одржување на опремата и приборот,  
- чистење, 
- дезинфекција, 
- обука на вработените и 
- управување со отпадот. 
(2) Вработеното лице кое покажува видливи знаци 

за одредени заболувања на кожата или ноктите не се 
вклучува во работа со корисниците. 

 
Член 9 

Правното или физичкото лице обезбедува опре-
мата, приборот и производите што се користат да се во 
согласност со барањата на овој правилник и прописите 
од областа на безбедност на производите. Опремата 
треба да е технички безбедна, редовно одржувана и 
сервисирана од овластен сервисер во согласност со 
упатствата на производителот и се применуваат 
инструкциите на поизводителот за исправноста и без-
бедноста на опремата, приборот и производите кои се 
користат за вршење на дејноста. 

 
Член 10 

(1) Големината, распоредот, изгледот и опремата во 
работните и помошните простории треба да овозможува: 

- ефикасно чистење и дезинфекција, 
-  природна или вештачка вентилација и соодветно 

осветлување во зависност од големината на просторот 
и активностите кои се изведуваат и 

- спречување на вкрстена контаминација помеѓу 
различните услуги и/или активности и постапки.  

(2) Работните површини на кои се подготвува боја 
или други производи за нега треба да бидат отпорни на 
хемикалии. 

 
Член 11 

(1) Во просторијата во која се вршат услугите треба 
да има:  

- проточна топла и студена безбедна вода и  
- собирање и управување со отпадот во согласност 

со прописите за отпад.  
(2) Управувањето со отпадот, кој дошол во контакт 

со крв или други телесни течности, се организира и 
врши на начин согласно со прописите за управување со 
медицински отпад. Другиот отпад (влакна, коса, вата, 
хартија) се селектира и се одлага согласно прописите 
за управување со отпад. 

 
Член 12 

Во случаи кога постои можност опремата и прибо-
рот да дојдат во контакт со телесни течности се врши 
дезинфекција, односно стерилизација на опремата и 
приборот според списокот на: 

- опрема и прибор што се дезинфицира/стерилизира,  
- лицата за дезинфекција/стерилизација,  
- методите на дезинфекција / стерилизација, 
- мониторингот на стерилизатор со хемиски инди-

катори, 
- начин на одржување на стерилизаторот и 
- тест за проверка на исправност на стерилизаторот. 

Член 13 
Во работните простории се обезбедува и опрема за 

прва помош. 
 

Член 14 
Опремата и приборот кои доаѓаат во контакт со 

надворешните делови на телото на човекот се: 
- чисти,  
- изработени од материјали кои овозможуваат соод-

ветно чистење, одржување со  средство за дезинфекци-
ја и стерилизација по потреба и 

- со мазни површини и едноставни за употреба и 
безбедни за корисникот.  

 
Член 15 

(1) Опремата и приборот кои доаѓаат во контакт со 
крв или други телесни течности треба да се стерилни. 

(2) Опремата и делови од приборот, кои во нормал-
на употреба не доаѓаат во контакт со крв или телесни 
течности, се чистат по секоја употреба и се дезинфици-
раат. Во случај на контаминација на опремата со крв 
или телесни течности, истата се отстранува како отпад 
и се третира согласно со одредбите од член 11 став (2) 
од овој правилник или пред повторната употреба се 
чисти, дезинфицира и стерилизира.  

(3) При бричење се користат жилети за еднократна 
употреба, а ако се користат електрични машинки за 
бричење деловите кои доаѓаат во контакт со кожата се 
чистат и стерилизираат. 

 
Член 16 

(1) Опремата и приборот за продупчување на ко-
жата, слузницата, 'рскавицата или мускулно ткиво, ка-
ко што се игли и ножеви се стерилни. Приборот за ед-
нократна употреба е затворен во неговото оригинално 
пакување до моментот на неговата употреба.  

(2) Опремата која се користи при извршувањето на 
активностите, како и додатоците, кои не се за еднок-
ратна употреба, а кои доаѓаат во контакт со надвореш-
ни делови од телото се чистат, дезинфицираат и стери-
лизираат.  

(3) „Пиштол“ за пирсинг на кожата се уотребува са-
мо за пробивање на ушната ресичка и по секоја употре-
ба пиштолот се дезинфицира. 

 
Член 17 

(1) Кога површината за седење или лежење доаѓа во 
непосреден допир со кожата на корисникот, истата се 
покрива со прекривка за еднократна употреба, освен во 
сауни.  

(2) На корисниците им се обезбедуваат чисти крпи 
или хартиени бришачи за еднократна употреба.  

(3) Доколку се користи памучна крпа истата се ко-
ристи за давање на услуги само на еден корисник и по 
употребата треба да се испере и испегла. 

 
Член 18 

(1) Од страна на правното и физичкото лице , во 
согласност со дејноста која што ја врши, се обезбедува 
континуирана обука на вработените, упатство за работа 
од производителот и се следи и контролира нивната ра-
бота. 

(2) Од страна на правното и физичкото лице во со-
лариумите се обезбедуваат обучени лица кои ракуваат 
со солариумот со сертификат за работа со солариум и 
помината едукација за: принципите на работа на сола-
риумите, УВ зрачењето, биолошките ефекти, здрав-
ствените ризици, типовите на кожа и дозите на изложе-
ност на УВ зрачење. 
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Член 19 
(1) При укажување на услуги каде што корисникот 

се соблекува или преоблекува се обезбедува гардероба 
во која е предвиден простор за преоблекување и шкаф-
чиња за чување на облеката. 

(2) Корисниците на солариум облеката можат да ја 
одложат во просторот на солариумот. 

 
Член 20 

(1) При вршење на фризерско - козметички услуги се: 
- користат меки хартиени ленти кои се ставаат на 

наметките за повеќекратна употреба во делот кој што 
доаѓа во контакт со вратот, 

- употребува прибор за еднократна употреба или 
додатоци кои може да се дезинфицираат за нанесување 
на креми и шминка на кожата и 

- користи восок за депилација за еднократна упот-
реба.  

(2) При вршењето на маникир и педикир се: 
- користи стерилен прибор или прибор за еднократ-

на употреба, и 
- користат кадички со вода наменети за потопување 

на стапалата кои се од материјал кој што може да се 
чисти и дезинфицира по секоја употреба. 

 
Член 21 

(1) Кабината од сауната има систем за вентилација 
кој овозможува ефикасна вентилација и кога вратата од 
кабината е затворена. Подот од сауната е изработен од 
материјал отпорен на лизгање. Опремата за контрола 
на работата на сауната да не е на дофат на корисникот.  

(2) Во кабината на сауната покрај извор на топлина се 
инсталира хигрометар, термометар и часовник со аларм. 

(3) Кога во кабината на сауната се врши дополни-
телно навлажнување на воздух, се обезбедува уред за 
нејзино правилно сушење.  

(4) Во внатрешноста на кабината на сауната во која 
има висока релативна влажност ѕидовите треба да се 
мазни и со постојана дренажа на водата. Кабината е 
поврзана со систем на гумени црева за чистење и плак-
нење на површина. Површината на седиштата и подо-
вите се чистат и дезинфицираат најмалку еднаш на ден.  

 
Член 22 

(1) За намената за козметичко сончање (потемну-
вање) на кожата се користат солариуми од трета гене-
рација, кои се технички исправни, редовно одржувани 
и сервисирани во согласност со упатствата на произво-
дителот, вклучувајќи ја редовната промена на цевките 
и редовно водење на евиденција и чување на докумен-
тацијата.  

(2) Од страна на правното односно физичкото лице 
се врши мерење на УВ зрачењето на солариумот нај-
малку на секои две години преку акредитирано правно 
или физичко лице односно овластен сервисер .  

(3) Солариумот е опремен со опрема за мерење на 
времетраењето на зрачењето (часомер), систем за ла-
дење, систем за вентилација и опрема за автоматско ис-
клучување на системот во случај на временско прече-
корување на зрачењето, како и со информација за бро-
јот на работните часови на солариумот.  

(4) Солариумските цевки се опремени со дополни-
телна опрема за спречување од несакано изложување 
на УВ зрачење. 

(5) Автоматски солариум се користи само под над-
зор на персоналот. 

(6) При изложување на УВ зрачење, корисниците 
на услугите користат соодветни заштитни очила кои ги 
исполнуваат барањата на прописите за лична заштитна 
опрема и важечките стандарди од областа на безедност 
и здравје при работа. 

(7) Заштитните очила за повеќекратна употреба се 
чистат и се дезинфицираат по секоја употреба. 

Член 23 
(1) За спроведување на постапките при кои што до-

аѓа до продирање во кожата, мукозните мембрани 
(слузници), 'рскавицата или мускулното ткиво,  се 
употребува стерилен прибор и ракавици, а пред спро-
ведување на постапките треба да се изврши дезинфек-
ција на површината на телото. 

(2) Предметите или другите материјали кои се 
употребуваат за украсување на телото се биокомпати-
билни и безбедни по здравјето на човекот и да не пре-
дизвикуваат алергиски реакции.  

 
Член 24 

При спроведување на тетовирање се користат про-
изводи кои: 

- имаат проценка на безбедност за човековото 
здравје врз основа на резултатите добиени од изработе-
ни тестови и студии, земајќи ги во предвид општите 
токсиколошки својства на употребените состојки, нив-
ните хемиски и структурни карактеристики при изло-
жување на корисникот, 

- не содржат или не се состојат од супстанции кои 
се забранети или не се дозволени согласно прописите 
за хемикалии во концентрации повисоки од технички 
неизбежните и покрај добрата производна пракса, 

- не содржат супстанции кои согласно со прописите 
за класифицирање, означување и пакување на опасни 
супстанции се класифицирани како канцерогени и му-
тагени супстанции и супстанции кои се токсични за 
репродукцијата,  

- се во согласност со максимално дозволената 
концентрација на нечистота и минималните барања за 
боите кои се користат во храната, согласно прописите 
кои ги регулираат критериумите за чистота на прехран-
бените адитиви,  

- не содржат конзерванси за корегирање на лошата 
хигиенска пракса при изведување на тетовирањето и 
другите слични постапки, со исклучок на конзерванси 
кои служат за зачувување на производот по отвора-
њето,  

- содржат конзерванси само по претходна проценка 
на безбедноста и во најниска делотворна концентра-
ција, 

- се стерилни и се испраќаат во садови во кои се за-
чувува стерилноста на производите, се до моментот на 
директната апликација на корисникот. Ако производот 
не е за еднократна употреба, треба да се обезбеди исти-
от да не биде контаминиран во текот на целото време 
на употреба, 

- се во рок на употреба и чувани во соодветни усло-
ви и  

- се користат согласно упатството на производите-
лот и предупредувањата или информациите кои се 
обезбедени од страна на снабдувачот. 

 
Член 25 

(1) Од страна на правното односно физичкото лице 
кое врши услуги на тетовирање се користат производи 
кои на пакувањето се означени со следните податоци: 

- име и адреса, односно назив и седиште на снабду-
вачот или производителот. Податоците може да бидат 
дадени и во скратена форма, ако кратенките недвос-
мислено и лесно го идентификуваат снабдувачот или 
производителот, 

- рок на употреба наведен со зборовите „употребли-
во до“,  

- услови за употреба и предупредувањата кои се зе-
маат во предвид при користење на производот,  

- сериски број на производот или ако производот не 
е произведен во серија се наведува друга ознака за 
идентификација на производот,  
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- состојките се наведени на список во опаѓачки ре-
дослед според нивниот процент на застапеност во про-
изводот при производството. Пред списокот на состој-
ките треба да стои зборот „СОСТОЈКИ" , и  

- гаранција за стерилност на содржината на произ-
водот. 

(2) Податоците од став (1) на овој член ако не се на-
ведени на пакувањето поради големината, се наведува-
ат на надворешното пакување или на лист кој е прило-
жен кон секоја пратка.  

 
Член 26 

Одредени услуги за нега и разубавување на телото 
(мобилни фризерски, козметички услуги) можат да се 
вршат и надвор од просториите и објектите наменети и 
регистрирани за вршење на дејноста, во домовите или 
во установите каде што се сместени корисниците, во 
случај на болест, телесна попреченост на корисниците 
и/или ментално растројство.  

 
III. ВИД И НАЧИН НА ДАВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ 
ПО ОДНОС НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ЕФЕКТИ ОД УС-
ЛУГИТЕ КОИ ИМААТ РИЗИК ПО ЗДРАВЈЕТО НА 

КОРИСНИКОТ НА УСЛУГАТА 
 

Член 27 
Од страна на правните и физичките лица, во завис-

ност од видот на услугите што ги вршат, во простори-
јата каде што се врши дејноста на видливо место се ис-
такнува известување во кое со читливи и големи печат-
ни букви се информираат корисниците за видовите на 
услугите и/или постаките кои се спроведуваат и за 
здравствените ефекти на услугите кои имаат ризик врз 
здравјето и ограничувањата за давање на услуги кај ли-
ца кои имаат одредени проблеми со здравјето, вклучи-
телно и заболувања на кожата, ноктите и скалпот на 
главата.  

 
Член 28 

За правилна употреба на сауната се обезбедува: 
- на видно место со читливи печатни букви инфор-

мација за здравствените ризици и ограничувања за 
употребата на сауната и 

-  пред кабината од сауната се поставува упатство 
за употреба на сауната кое содржи информации за за-
должително туширање пред влегување во сауната, 
препорачано, односно дозволено време за употреба на 
сауната и информации за температурата и релативната 
влажност на воздухот во сауната. 

 
Член 29 

(1) При тетовирање, пирсинг и други  активности со 
кои се продира во кожата корисникот се информира за 
ризиците по здравјето кои произлегуваат од интер-
венцијата, како и за грижата по тетовирањето или пре-
земените  активности. 

(2) Во чекалната на видно место се поставува извес-
тување во кое е наведена  со видливи и читливи големи 
печатни букви:  

- забрана за вршење на тетоважа или пирсинг на ли-
ца помлади од 16 години, 

- задолжителна писмена согласност за вршење на 
тетоважа или пирсинг од родител или старател на лица 
постари од 16 години а помлади од 18 години. 

- ризици по здравјето на корисниците, можност за 
пренесување на заразни болести на пр.: ХБВ, ХЦВ, 
ХИВ, појава на алергиски реакции, создавање на грану-
ломи и келоидни формации, 

- потребната нега за лекување на раните, и 
- можностите за повратност (реверзибилност) на 

индивидуалните интервенции. 

Член 30 
(1) Во чекалната и во просторијата каде е сместен 

солариумот се истакнува на видливо место известува-
ње напишано најмалку на А3 формат, на кој со печатни 
и читливи големи букви се наведени инструкциите за 
безбедно користење на солариумот, предупредување за 
здравствените ризици и ограничувањата за користење-
то на солариумот дадени во Прилог кој е составен дел 
на овој правилник. 

(2) На видливо место во чекалната на солариумот 
на секоја маса се поставува табела за индивидуалните 
фототипови на кожата и се наведува еритемната доза, 
односно времето за минималното изложување на УВ 
зрачењето кое се препорачува за секој фототип на 
кожа. 

(3) При користење на солариум за козметички цели, 
не се нагласуваат позитивните здравстени ефекти по 
здравјето на човекот од УВ зрачењето во солариум. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 31 

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

 
Бр. 07-9785/2  

18 декември 2014 година Министер за здравство, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 

 
Прилог 

Известување: 
- Ултравиолетовото зрачење може да предизвика 

рак на кожата и оштетување на кожата и очите; 
- Пред првата употреба на солариумот задолжител-

на е консултација со лекар специјалист по дерматоло-
гија за одредување на фототип на кожата; 

Не се препорачува употреба на солариум на лица: 
- Помлади од 18 години; 
- Кои имаат фототип на кожа I и II; 
- Кои во младоста имале чести изгореници од сон-

чање; 
- Кои имаат генетска предиспозиција за рак на ко-

жата; 
- Кои имаат пред-малигни или малигни израстоци 

на кожата: 
- Кои користат козметички препарати или лекови 

кои ја зголемуваат осетливоста на УВ зрачењето, 
- Кои во истиот ден веќе биле изложени на сонце 

или од последното сончање поминале помалку од два 
дена; 

На останатите корисници не им се препорачува по-
веќе од 10 посети на солариум годишно. 

__________ 
5917. 

Врз основа на член 6 став (3) од Законот за забрана 
на развивање, производство, складирање и употреба на 
хемиски оружја („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 71/06 и 136/11), министерот за здравство, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БА-
РАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ТОКСИЧНИТЕ ХЕМИКАЛИИ И 
НА НИВНИТЕ ПРЕКУРЗОРИ, КАКО И РАБОТА-
ТА СО КАПАЦИТЕТИ ЗА ХЕМИСКО ПРОИЗ-
ВОДСТВО  ЗА ЦЕЛИТЕ КОИ НЕ СЕ ЗАБРАНЕТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за  формата и содржината на обра-
зецот на барањето за издавање дозвола за производство 
на токсичните хемикалии и на нивните прекурзори, ка-
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ко и работата со капацитети за хемиско производство 
за целите кои не се забранети(„Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.23/97), во член 2 став 1 во  
точката 4) зборовите: „и место за печат“ се  бришат.           

 
Член 2 

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

 
Бр.15-10217/1  

22 декември 2014 година Министер, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 

________ 
5918. 

Врз основа на член 7 став (3) од од Законот за заб-
рана на развивање, производство, складирање и упот-
реба на хемиски оружја („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 71/06 и 136/11), министерот за 
здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БА-
РАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ, ИЗ-
ВОЗ И ТРАНЗИТ НА ТОКСИЧНИ ХЕМИКАЛИИ 
И НИВНИТЕ ПРЕКУРЗОРИ ЗА ЦЕЛИТЕ КОИ НЕ 

СЕ ЗАБРАНЕТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за  формата и содржината на обра-

зецот на барањето за издавање дозвола за увоз, извоз и 
транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори 
за целите кои не се забранети („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.176/11), во член 2 во  точката 
4) зборовите: „и место за печат“ се  бришат.           

           
Член 2 

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

 
Бр. 15-10218/1  

22 декември 2014 година Министер, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 

________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

5919. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 5, а во врска 

со членовите 79, 80 и 81 од Законот за електронските 
комуникации (“Службен весник на Република Македо-
нија“ број 39/14), директорот на Агенцијата за елек-
тронски комуникации на ден 15.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНИ ПАЗАРИ ШТО СЕ ПОД-

ЛЕЖНИ НА ПРЕТХОДНА РЕГУЛАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на релевантни пазари 

што се подлежни на претходна регулација број 02-
5015/1 од 23.9.2010 година, број 02-2010/2 од 15.4.2011 
година и број 0307-1276/2 од 7.5.2014 година, во член 3 
точка а) потточката 1 се менува и гласи: 

„1. Пристап до јавна електронска комуникациска 

мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни 

корисници;“ 

Во точката б) потточката 10 се брише. 

Потточките 11,12,13 и 14 стануваат потточки 10, 

11, 12 и 13. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ и на веб страната на Агенцијата 

за електронски комуникации. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Врз основа на членовите 79, 80 и 81 од Законот за 

електронските комуникации, Агенцијата за електрон-

ски комуникации изврши анализа на релевантниот па-

зар за продажба на производи и услуги на мало, Пазар 

бр. 1. Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна 

локација и на релевантните пазари за продажба на про-

изводи и услуги на големо, Пазар бр. 9. Терминални 

сегменти на изнајмени линии и Пазар бр. 10. Преносни 

сегменти на изнајмени линии. 

Во финалниот документ од анализата на Пазар бр. 

1. Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна лока-

ција, донесен под број 1302-1476/4 од 6.10.2014 година 

е утврдено дека е потребно да се направи измена на 

насловот на Пазарот број 1, односно истиот да гласи 

Пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на 

фиксна локација за резиденцијални и деловни корис-

ници, заради усогласување со дефинициите утврдени 

во членот 3 од новиот Закон за електронските комуни-

кации во кој што дотогашната дефиниција за јавна те-

лефонска мрежа е заменета со дефиниција за јавна 

електронска комуникациска мрежа која ги опфаќа сите 

видови на мрежи независно од технологијата. 

Во финалниот документ од анализата на Пазар бр.9 

Терминални сегменти на изнајмени линии и Пазар бр. 

10 Преносни сегменти на изнајмени линии, донесен 

под број 1302-1630/7 од 13.10.2014 година, во делот од 

документот кој се однесува на анализата на Пазар бр. 

10 е утврдено дека врз основа на спроведениот три 

критериум тест на релевантниот пазар за преносни сег-

менти на изнајмени линии овој пазар повеќе не е под-

ложен на претходна регулација, односно дека истиот е 

ефикасно конкурентен. 

Со оглед на сето ова погоре наведено, а врз основа 

на членот 24 став (1) алинеја 5 од Законот за електрон-

ските комуникации, директорот на Агенцијата за елек-

тронски комуникации донесе одлука како во диспози-

тивот.  

 

Бр. 0201-1476/7  

15 декември 2014 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
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