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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3655.
Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), а во врска со Одлуката
за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.3/2008), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ
1. Се огласува именување на еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.
2. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на
Скопје, може да биде именувано лице кое ги исполнува
следниве услови: да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство
на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата.
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3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат
условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство пријавата со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги
поднесат до архивата на Владата на Република Македонија, или по пошта на адреса: Влада на Република
Македонија Бул.„Илинден“ бр.2, 1000 Скопје со назнака: „За Оглас за именување државен правобранител
во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје“, во рок од 15 дена од
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник
на Република Македонија“ и во дневните весници
„Слободен печат“, „Нова Македонија“ и „Коха“.
4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на
Република Македонија“ и во дневните весници „Слободен печат“, „Нова Македонија“ и „Коха“.
Бр. 24-9955/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3656.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018) и член 97 од
Законот за општа управна постапка („Службен весник
на Република Македонија“ бр.124/2015), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА
ЗА БРАНИТЕЛИ
1. Во решението за именување национален координатор за здруженијата за бранители бр.24-7024/1 од 17
јули 2018 година, се врши исправка така што во насловот на Решението наместо зборовите: „национален координатор за здруженијата за бранители“ треба да стои
„национален координатор за воени и полициски ветерани“ и во точка еден од решението наместо зборовите
„национален координатор за здруженијата за бранители“ треба да стои „национален координатор за воени
и полициски ветерани“.
2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој
има правно дејство актот на кој се врши исправката.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9941/1
Претседател на Владата
30 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3657.
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 5 од Законот
за државното правобранителство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
30 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ
1. На Емилија Радојкова, и се утврдува престанок
на функцијата државен правобранител во Државното
правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје, поради нејзино именување за член
на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен со
Одлука на Собранието на Република Македонија бр.086025/1 од 18 октомври 2018 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 9954/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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3658.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И
МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА
1. Дарко Талески се разрешува од должноста член
на Органот за надзор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола.
2. За член на Органот за надзор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола, се именува Јасмина Петровска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9970/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3659.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево, се именува
Душко Симов.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9974/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3660.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА –
БИТОЛА
1. Александра Карапец се разрешува од должноста
член на Управниот одбор-претставник на основачот на
ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола.
2. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола,
се именува Ирена Зафировска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9975/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3661.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД
1. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод, се именува Радица Димоски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9976/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3662.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ДЕЛЧЕВО
1. За членови на Управниот одбор-претставници на
основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Делчево, се именуваат:
- Драган Апостоловски
- Мите Арсов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9978/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3663.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе
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Бр. 203 - Стр. 5

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ
MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија, се именува Марина Чочкова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Mеѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, се именува Вангелија Мојановска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 9979/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3664.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе

Бр. 24 – 9981/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3666.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври
2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РЕСЕН
1. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен, се
именува Стевче Тунтевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9980/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3665.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН” - СКОПЈЕ
1. Зорица Мартиновска се разрешува од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје, се именува Стојанче Кировски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9982/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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3667.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври
2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“
– ПРОБИШТИП
1. Игор Трајковски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица''
– Пробиштип, на негово барање.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС
„Злетовица“ – Пробиштип, се именува: Даниел Ефтимов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9983/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3668.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ
- КАВАДАРЦИ
1. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена
должност - Кавадарци, се именуваат:
- Вуке Мелов
- Лазар Грков
- Даниела Гркова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9984/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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3669.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР КАПИЈА
1. Ленче Недева се разрешува од должноста член на
Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.
2. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Специјален завод – Демир Капија, се
именува Борче Ставров.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9985/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3670.
Врз основа на член 142 од Законот за авторското
право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“бр. 115/2010, 51/2011, 147/2013,
154/2015 и 27/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ
ВО АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
1. Нина Даскалова Старделова се разрешува од
должноста вршител на должноста претседател на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права, на нејзино барање.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 9986/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3671.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013,
39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015,
61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на 30
октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ОХРИД
1. Билјана Кавтаноска - Јанческа се разрешува од
должноста член на Управниот одбор – претставник на
основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид, на нејзино
барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-9987/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3672.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014,
44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015,
104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016,
163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2018 година, донесе

Бр. 203 - Стр. 7

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод, се
именува Маја Златеска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 9988/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3673.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 1 од Законот
за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16,
106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), министерот за внатрешни работи, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ
Член 1
Во Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/07, 110/11, 117/14, 14/17 и 49/17), во член
13-а зборовите „ или било присилно доведено“ се бришат.
Член 2
Во член 53 став 1 по зборот „куче“ се додаваат зборовите „без заштитна маска“.
Член 3
Образецот број 4 се заменува со нов Образец број 4,
кој е даден во прилог и 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. 13.1.1-87715/1
31 октомври 2018 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
3674.
Врз основа на членот 149 ставови (1), (2) и (6), членот 151 точки 1) 2) и 3), а во врска со членовите 46,
47,48, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 102, 103, членот
105 ставови (2) и (3), членовите 107, 112, 113, 114, 129,
130, членот 131 точки 3), 4), 5), 9) и 10), членовите 132,
133, 134, 135-а, 139, 144, членот 145 точка 1, 146, 147,
148, 150 и 152 од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010, 51/2011, 147/2013, 154/2015 и
27/2016), Министерот за култура донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИ
ПРАВА НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДЕЛА
1. На Организацијата за колективно управување, со
назив: Асоцијација за заштита на авторски и сродни
права „АЗАС“, Скопје, и се дава дозвола за колективно
управување на сите права за користење на аудиовизуелните дела, односно видеограми кои колективно се
управувааат:
- Право на кабелско реемитување аудиовизуелни
дела, односно видеограми;
- Право на надоместок на автори на аудиовизуелно
дело од јавна послуга;
- Право на надоместок на автори и изведувачи на
аудиовизуелно дело од изнајмување;
- Право на надоместок на изведувач на аудиовизуелно дело за радиодифузно емитување;и
- Друго јавно соопштување на изведувачите на својата изведба.
од страна на автори на аудиовизуелни дела, односно дела снимени (фиксирани) на видеограми, изведувачи на аудиовизуелни дела, односно дела снимени (фиксирани) на видеограми и филмски продуценти на аудиовизуелни дела, односно дела снимени (фиксирани) на
видеограми, во согласност со Законот за авторското
право и сродните права („Службен весник на РМ“ бр.
115/2010, 140/2010, 51/2011, 147/2013, 154/2015 и
27/2016), како и во согласност со Статутот на Асоцијација за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје, од 30.3.2018 година.
Ексклузивните права кои се применуваат одделно,
исто така, можат да се управуваат преку Асоцијација за
заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје,
во согласност со Статутот од 30.3.2018 година, доколку
со договор, тоа право се пренесува од авторот или носителот на правото на Асоцијација за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје.
2. Издаденатаа дозвола за сите права на наведените
носители на правата важи за сите сите носители на правата, независно од нивното членство во Асоцијацијата
за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје.
3. На Организацијата од точка 1 на ова Решение, не
и`се дава дозвола за колективно управување на право
на надоместок од умножување на аудиовизуелно дело
односно видеограм за приватно користење, утврдено
со Статутот на Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС“, Скопје од 30.3.2018 година.
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4. Со донесувањето на ова Решение се смета дека
на Организацијата од точка 1 на ова Решение, едновремено и` се издава и согласност на Статут на Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАСП“,
Скопје од 30.3.2018 година.
5. Организацијата од точка 1 на ова Решение, ги
донесува и објавува општите акти утврдени со Законот
за авторското право и сродните права во рок од шест
(6) месеци од денот на влегувањето во сила на ова Решение.
6. Организацијата од точка 1 на ова Решение почнува со работа во рок од 30 дена од денот на обајавувањето на актите од точка 5 на ова Решение.
7. Ова Решение се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“ и влегува во сила со денот на
објавувањето.
8. Против ова Решение може да се поведе управен
спор пред надлежен суд.
Образложение
1. Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни
права „АЗАС“, Скопје, врз основа на членовите 146,
147 и 148 од Законот за авторското право и сродните
права („Службен весник на Република Македонија“ бр.
115/2010, 51/2011, 147/2013, 154/2015 и 27/2016), поднесе до Министерството за култура писмено Барање за
издавање на дозвола колективно управување со авторски права од 17.7. 2018 година, заведено во Министерството за култура под бр. УП1 52 - 469 од 17.7.2018 година.
Согласно Барањето за издавање на дозвола колективно управување со авторски права од 17.7.2018 година, дозвола за колективно управување се бара за
следните видови на права: - право на кабелско реемитување на аудиовизуелно дело; - право на филмските
автори на надоместок од јавна послуга; - право на надоместок на филмските автори од умножување на видеограмиза приватно користење (за филмските автори);
- право на кабелско реемитување на секаков вид на аудиовизуелно дело или видеограм; - право на надоместок на филмски продуцент на аудиовизуелно дело или
видеограм од умножување на аудиовизуелно дело или
видеограм за приватно користење (за филмските продуценти); како и за - кабелско реемитување; - друго
јавно соопштување на својата изведба; - право на надоместок на изведувач на аудиовизуелни дела за радиодифузно емитување; - право на надоместок на изведувач на аудиовизуелно дело од изнајмување видеограми
и право на надоместок на изведувач на аудиовизуелно
дело од умножување на видеограми за приватно користење (за изведувачите на аудиовизуелни дела).
Во прилог на Барањето, Асоцијацијата за заштита
на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје достави:
- Решение од Централен регистар на Република Македонија под деловоден број 30120180012594 од
10.4.2018 година и Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија број 0805 50/155020180022883 од 12.7.2018 година;
- Статут на Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС“, Скопје од 30.3.2018 година (деловоднички незаведен со фотокопија на печат и потпис на претседателот на Асоцијацијата);
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- Список на членовите во Асоцијацијата за заштита
на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје - 10 члена
од кои две правни лица и осум физички лица (три филмски автори, два филмска продуцента и три изведувачи
на аудиовизуелни дела ) - деловоднички незаведен;
- Фотокопија од пристапниците на членови- физички лица во Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС“, Скопје;
- Фотокопија од пристапниците на членови- правни
лицача во Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС “, Скопје;
- Одлука од правното лице – Асоцијација на филмските професионалци и тв соработници - АФП на
Македонија за прифаќање на Статутот на Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје од 20.4.2018 година – деловодничи незаведена;
- Одлука од правното лице Здружение на филмски
продуценти на Македонија МЗФП Скопје од 16.5.2018
година за прифаќање на Статутот на Асоцијацијата за
заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје –
деловоднички незаведена;
- Одлука од правното лице Асоцијација на филмските професионалци и тв соработници - АФП на
Македонија со која му се дозволува на Претседателот
на АФП на Македонија да достави список и фотокопии
од сите пристапници на членовите на АФП на Македодонија доАсоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје Скопје, а за кои Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје колективно ќе управува со нивните авторски и
сродните права, како и дека му се дава овластување на
Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права
„АЗАС“, Скопје овие пристапници да ги достави до
Министерство за култура со цел добивање на дозвола
за колективно управување од 20.4.2018 година –Деловоднички незаведена;.
- Одлука од правно лице Здружение на филмски
продуценти на Македонија МЗФП Скопје за доставување список и фотокопии од пристапниците на членовите на Здружение на филмски продуценти на Македонија МЗФП Скопје доАсоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје, а за коиАсоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје колективно ќе управува со нивните авторски и
сродните права, како и дека му се дозволува наАсоцијацијата за заштита на авторски и сродни права
„АЗАС“, Скопје овие пристапници да ги достави до
Министерство за култура од 16.5.2018 година – деловоднички незаведени;
- Барање за пристапување од Здружението на филмски продуценти на Македонија МЗФП Скопје кон
Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права
„АЗАС“, Скопје за член на Асоцијацијата за заштита
на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје од
17.5.2018 година - деловоднички незаведено;
- Барање за пристапување од АФП на Македонија
кон Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни
права „АЗАС“, Скопје за член на Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје од
8.5.2018 година - деловоднички незаведено:
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- Договор за соработка склучен помеѓу АФП на Македонија и Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС“, Скопје од 5.6.2018 година;
- Договор со соработка склучен помеѓу Здружението на филмски продуценти на Македонија МЗФП
Скопје и Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје од 5.6.2017 година:
- Список на сите членови – физички лица во АФП
на Македонија, а за кои се овластува Асоцијацијата за
заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје
колективно да управува со нивните авторски и сродните филмси права;
- Фотокопија од пристапници на сите членови – физички лица во АФП на Македонија, а за кои се овластува Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје колективно да управува со нивните
авторски и сродните филмси права;
- Список на сите членови – физички лица на Здружението на филмски продуценти на Македонија МЗФП
Скопје со кои Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС“, Скопје колективно ќе управува;
- Фотокопија од пристапници на сите членови – физички лица во Здружението на филмски продуценти на
Македонија МЗФП Скопје, а за кои се овластува Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права
„АЗАС“, Скопје колективно да управува со нивните
авторски и сродните филмси права;
- Список на носителите на авторските и сродните
филмси права со кои Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје колективно ќе
управува;
- Договор за соработка склучен помеѓу Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје и Унијата на мекедонски професионални асоцијации на креативните индустрии „УМПАКИ“ Скопје од
1.5.2018 година;
- Процена на економската оправданост за ефикасно
и економично колективно управување со авторските
права – Бизнис План на Асоцијацијата за заштита на
авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје за 2018 година;
- Докази за соодветен деловен простор (фотографии);
- Договор за ангажман на двајца дипломирани економисти склучен помеѓу Асоцијацијата за заштита на
авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје и Кирил Ѓозев и Верче Ѓозева од Радовиш од 30.4.2018 година;
- Договор за соработка склучен помеѓу Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје и Адвокатска канцеларија „Чакаровска“,Скопје
од 13.4.2018 година;
- Профил на Адвокатската канцеларија „Чакаровска“ (CV);
- Договор за соработка склучен помеѓу Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје и „Раденковиќ – ЕМ Консалтинг“ ДООЕЛ од
Скопје од 27.12.2018 година;
- Профил на „Раденковиќ – ЕМ Консалтинг“ ДООЕЛ од Скопје (CV);
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- Договор за деловна и техничка соработка склучен
помеѓу Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни
права „АЗАС“, Скопје и Здружението за колективно
управување на авторите, изведувачите и филмските
продученти на аудиовизуелни дела на Словенија
(АИПА) од 25.4.2018 година.
2. Кон Барање за издавање на дозвола колективно
управување со авторски права од 17.7. 2018 година, заведено во Министерството за култура под бр. УП1 52 469 од 17.7.2018 година, Асоцијацијата за заштита на
авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје достави и дополнителната документација кон Барањето, поднесено
од 13.7.2018 , тоа:
- Записник од одржано Собрание на Асоцијацијата
за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје
од ден 4.6.2018 година и Одлуките донесени на ова
Собрание;
- Записник од одржана седница на Секција на филмски автори на Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС“, Скопје од ден 6.6.2018 година и
одлуките донесени на оваа Седница;
- Записник од одржана седница на Секција на изведувачи на аудиовузуелни дела на Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје од
ден 7.6.2018 година и одлуките донесени на оваа Седница;
- Записник од одржана седница на Секција на филмски продуценти на Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје од ден 8.6.2018
година и одлуките донесени на оваа Седница;
- Записник од одржано Собрание на Асоцијацијата
за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје
од ден 16.6.2018 година и одлуките донесени на ова
Собрание и
- Записник од одржано Собрание на Асоцијацијата
за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје
од ден 22.6.2018 година и одлуките донесени на ова
Собрание.
3. Министерството за култура, во рамките на разгледување и проценување на доставената документација со дополнителен допис УП 1 бр. 52 - 469 од
23.8.2018 година се обрати до Централниот регистер на
Република Македонија заради доставување документација за Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни
права „АЗАС“ Скопје, во врска со нивите акти од за основање: Статут на Организацијата со соодветен печат и
потпис; одлуки за избор на Претседател и членови на
Собранието; одлуки за избор на Претседател и членови
на Управен и Надзорен одбор и Одлука за избор на
Претседател на Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС“, Скопје.
Централниот регистер на Република Македонија со
допис 08-2933/2 од 24.8.2018 година (заведен во архивата на Министерството за култура УП 1 бр. 52-469 од
27.08.2018 година), достави фотокопии од Регистарска
влошка, и тоа: Статут од 30.3.2018 година на Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје (со печати на државниот орган); Одлука од
30.3.2018 година за избор на застапник по закон (Претседател) на Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС“, Скопје и Одлука од 30.3.2018
година за избор на органи на Асоцијацијата за заштита
на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје –Собра-
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ние, Претседател на Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје и Управен одбор на Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни
права „АЗАС“, Скопје.
Од увидот во наведената документација може да се
констатира дека Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје ја доставила целокупната документација.
4. Министерството за култура, во рамките на разгледување и проценување на доставената документација со допис УП 1 бр. 52 - 469 од 23.8.2018 година.
достави допис до Асоцијацијата за заштита на авторски
и сродни права „АЗАС “, Скопје со барање да достават
одлуки од Асоцијацијата на филмски професионалци и
тв соработници – АФП на Македонија, Скопје и на
Здружението на филмски продуценти на Македонија
МЗФП, Скопје за делегирање членови за седниците на
секциите: на филмските автори од 6.6.2018 година; на
изведувачите на аудиовузуелни дела од 7.6.2018 година и на филмските продуценти од 8.6.2018 година.
Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје со допис од 27.8.2018 година (заведен во архивата на Министерство за култура УП 1 бр.
52-469 од 29.8.2018 година), достави фотокоии од побараната документација, и тоа: Одлука на Собранието
на Асоцијацијата на филмските професионалци и тв
соработници –АФП на Македонија од 20.4.2018 година
за делегирање на двајца членови – делегирани претставници од секциите на АФП на Македонија во секциите на Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни
права „АЗАС“, Скопје; (со печат и потпис на овластено
лице); Одлука на Собранието на Асоцијацијата на филмските професионалци и тв соработници – АФП на
Македонија од 20.4.2018 година за делегирање член
АФП на Македонија во Собранието на Асоцијацијата
за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје; (со печат и потпис на овластено лице); Одлука
на Собранието на Здружението на филмски продуценти на Македонија „МЗФП“ од 16.5.2018 година за делегирање на двајца членови – делегирани претставници
на „МЗФП“ Скопје во секцијата филмски продуценти
на Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС “, Скопје; (со печат и потпис на овластено
лице) и Одлука на Собранието на Здружението на филмски продуценти на Македонија „МЗФП“од 16.05.2018
година за делегиран член на „МЗФП“ Скопје и во Собранието на Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС“, Скопје; (со печат и потпис на
овластено лице).
Асоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје со допис од 4.9.2018 година (заведен во архивата на Министерство за култура УП 1 бр.
52-469 од 5.9.2018 година) достави и Дополнување на
Барање со три одлуки и Записник од Основачко Собрание.
Од увидот во наведената документација може да се
констатира дека Асоцијацијата за заштита на авторски
и сродни права „АЗАС“, Скопје ја доставила целокупната докуметација и во основа ја спровела постапката
за избор на органи согласно Статутот на Асоцијацијата
за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“, Скопје
од 30.3.2018 година.
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5.1. Доставената документација е комплетна, што
не е во несогласност со член 151 точка 1 од Законот за
авторското право и сродните права. Имено, Барањето
за издавање на дозвола колективно управување со авторски права од 17.7.2018 година, заведено во Министерството за култура под бр. УП1 52 - 469 од 17.7.2018
година ги опфаќа и правата на носителите на сродните
права на аудиовизуелните дела, односно видеограмите
- филмските придуценти и изведувачите на аудиовизуелни дела, што е видно во Статутот на Асоцијацијата
за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје, а што е во согласност со членот 132 став (3) од
Законот за авторското право и сродните права, според
што, организацијата може да биде основана за одредени видови права или за права што припаѓаат на одделни носители.
5.2. И во однос на согласноста со членот 151 точка
3 од Законот за авторско право и сродни права пристутна е веројатност за ефикаснои и економично колективно управување.
Имено, доставена е соодветна документација за соодветен простор и за кадар (правен, сметководстен и
сл.) со соодветни референци.
Презентираната Процена на економската оправданост за ефикасно и економично колективно управување со авторските права – Бизнис План наАсоцијацијата за заштита на авторски и сродни права „АЗАС“,
Скопје за 2018 година кон Барањето за издавање дозвола за колективно управување со филмските права укажува дека Асоцијацијата за заштита на авторски и
сродни права „АЗАС“, Скопје покажува напредок кон
позиционирањето на можното ефикасно и економично
работење. Како пример е тоа што Асоцијацијата ќе ги
користи техничките услуги на U-Cpy ( Балкански центар и дата податоци за административно следење на реемитувањето на кабелските телевизии во регионот на
Западен Балкан) , како и на IAPA - Здружението за колективно управување на авторите, изведувачите и филмските продуценти на аудиовизуелни дела на Словенија.
6. Како што е наведено во Диспозитивот на ова Решение дозвола за колективно управување се дава на сите права: право на кабелско реемитување аудиовизуелни дела, односно видеограми (како исклучиво право
што единствено колективно се управува); право на надоместо на автори на аудиовизуелно дело од јавна послуга; право на надоместок на автори и изведувачи на
аудиовизуелно дело од изнајмување (како такво може
да има поголемо значение во електронското (интернет)
користење; право на надоместок на изведувач на аудиовизуелно дело за радиодифузно емитување; право на
надоместок од умножување на аудиовизуелно дело односно видеограм за приватно користење и прав на друго јавно соопштување на изведувачите на својата изведба.
7. Како што е наведено во Диспозитивот на ова Решение дозвола за колективно управување не се дава на
правото на надоместок од умножување на аудиовизуелно дело односно видеограм за приватно користење.
Согласно членот 149 став (6) од Законот за авторското право и сродните права, во случај на единствен
надоместок, определен во членовите 46, 105, 111, 114 и
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116 од Законот за авторското право и сродните права,
дозвола се издава на организација за колективно управување овластена од соодветните организации за колективно управување односно основана од соодветните
носители на правата (за сите видови носители на правата – автори, продуценти и изведувачи - меѓу кои се
врши распределбата на единствениот надоместок. За
издавање дозвола на правото на умножување за приватно користење потребно е постоење на два вида организации за колективно управување – за правата на
аудиовизуелните дела, односно видеограмите и за правата на фоноргами издадени за комерцијална цел.
8. Поради напред наведеното, согласно членот 151
од Законот за авторското право и сродните права, се
реши како во диспозитивот на ова Решение.
Правна поука
Против ова Решение, согласно членот 146 став (1)
од Законот за авторското право и сродните права, може
да се поведе управен спор пред надлежен суд, во рок
од 30 дена од денот на доставувањето на Решението, во
согласност со Законот за управните спорови.
УП1 52-469
11 септември 2018 година
Скопје

Министер,
Асаф Адеми, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
3675.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на
седницата оджана на 12 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
ЦЕНИ ЗА БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на
услуги во болничката здравстена заштита за акутни
случаи („Службен весник на Република Македонија“
број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009,
2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 154/2010,
171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2011, 72/2012,
84/2012, 159/2012, 18/2013, 10/2014, 17/2015, 42/2015 и
107/2016), табелата во членот 2, се заменува со следната табела:
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе
се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува сметано од 1 ноември
2018 година.
Бр. 02-14722/8
17 октомври 2018 година
Скопје

Управен одбор,
Претседател,
Верица Проковиќ, с.р.
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3676.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на
седницата оджана на 12 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени во
специјалистичко – консултативна здравствена заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ број
164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010,
122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011,
153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012,
84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013, 47/2014 и 98/2014),
во членот 2, во табелата со поднаслов БИОХЕМИСКИ
АНАЛИЗИ, по услугата БА6/6 Скрининг на аминокиселина, се додава следната табела:

Во членот 2 Во табелата со поднаслов – Нуклеарна
медицина кај услугата со Шифра НМ01 – „ Скен на цело тело со радиоизотоп”, во колоната 3 бројот „3.270”
се заменува со бројот „4.050”.
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Кај услугата со Шифра НМ07 – „Скротум”, во колоната 3 бројот „2.390” се заменува со бројот „2.800”.
Кај услугата со Шифра НМ08 – „Скен на тироидеа
соTc-99m или со јод -131 или со фиксациона крива”, во
колоната 3 бројот „850” се заменува со бројот „2.000”.
Кај услугата со Шифра НМ12 – „Скен на срце –
шант”, во колоната 3 бројот „1.520” се заменува со бројот „1.900”.
Кај услугата со Шифра НМ16 – „Скен на билијарен
тракт (HIDA)”, во колоната 3 бројот „2.700” се заменува со бројот „4.300”.
Кај услугата со Шифра НМ17 – „Скен на црн дроб
– хемангиом – планар и СПЕКТ (се работат комбинирано планар и СПЕКТ)”, во колоната 3 бројот „3.170”
се заменува со бројот „3.300”.
Кај услугата со Шифра НМ19 – „Рефлукс (везико –
уретерален, ВУР)”, во колоната 3 бројот „1.330” се заменува со бројот „2.400”.
Кај услугата со Шифра НМ21 – „Скен на бубрези DTPA или MAG-3”, во колоната 3 бројот „2.700” се заменува со бројот „3.700”.
Кај услугата со Шифра НМ28 – „Скен на Ретикуло
Ендотелен Систем (РЕС)”, во колоната 3 бројот „2.850”
се заменува со бројот „3.550”.
Кај услугата со Шифра НМ36 – „Скен на цело тело
со алкален ДМСА”, во колоната 3 бројот „1.850” се заменува со бројот „2.450”.
Кај услугата со Шифра НМ38 – „Скен на сентинел
лимфен јазол”, во колоната 3 бројот „4.420” се заменува со бројот „6.550”.
Во табелата со поднаслов Нуклеарна медицина, по
услугата НМ38 - Скен на сентинел лимфен јазол, се додава следната табела:
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Во табелата со поднаслов ПАТОХИСТОЛОГИЈА,
по услугата ПХ31 - Дополнително имуноцитохемиско
испитување на цитолошки материјал, се додава следната табела:

8 ноември 2018

Член 2
Во член 2, во табелата по услугата БЛК6 се додава
следната табела:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-14722/9
Управен одбор
17 октомври 2018 година
Претседател,
Скопје
Верица Проковиќ, с.р.
__________
3677.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на 12 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИ НА
ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА
НА КАРДИОЛОГИЈА
Член 1
Насловот на Одлуката за дополнување на Одлуката
за утврдување на референтна цена за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на кардиологијата („Службен весник
на Република Македонија, број 47/2014 и 107/2016), се
менува и гласи: „Одлука за утврдување на референтна
цена за пакети за завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на кардиологија и кардиохирургија“.

Бр. 02-14722/11
Управен одбор
17 октомври 2018 година
Претседател,
Скопје
Верица Проковиќ, с.р.
__________
3678.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014,
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на
седницата оджана на 12 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ
НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО –
КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АМБУЛАНТСКИ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за
пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија”
број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 154/2010,
122/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011,
138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014,
156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017,
190/2017, 106/2018 и 129/2018), во членот 2, во табелата со поднаслов – ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ,
по услугата АПИФ13 Инфектолошки ургентен пакет,
се додава следната табела:
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Во табелата со поднаслов – ОПШТА ХИРУРГИЈА,
по услугата АОХМ14 Пакет за повеќе од шест преврски, се додава следната табела:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-14722/14
Управен одбор
17 октомври 2018 година
Претседател,
Скопје
Верица Проковиќ, с.р.
__________
3679.
Врз основа на член 69-г став 6 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ број Врз основа
на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014,
112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015,
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015,
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и
171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија на седницата одржана на
12 октомври 2018 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКOT ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ, ДОНЕСУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН
НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за подготвување, донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за
финансирање на јавните здравствени установи за остварарување на правата од здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број 138
од 2012), во член 3, ставот 3 се брише.
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Член 2
Членот 4 се менува и гласи:
„Јавната здравствена установа посебно ги планира:
- средствата од Буџетот на Фондот за здравствено
осигурување во согласност со важечкиот договорен надоместок на 1ви ноември во тековната година,
- средствата од сопствени извори на приходи во кои
влегуваат средства од програмите за здравствена заштита, учество на осигурените лица во цената на здравствената услуга и останати сопствени приходи на јавните здравствени установи и
- средствата од донации“
Член 3
Во член 5, став 1, алинеа 1 се менува и гласи:
„важечкиот договорен надоместок на 1ви ноември
во тековната година“.
Член 4
Во член 8, став 4, зборовите „и писмена“ се бришат.
Член 5
Членот 9 се менува и гласи:
„Доставените годишни планови за приходи и расходи од јавните здравствени установи Фондот ги проверува за усогласеност во делот на приходите од средствата на Фондот со важечкиот договорен надоместок
на 1-ви ноември, во делот на средствата од сопствени
приходи со остварувањето во претходната година и
плановите за наредната година и во делот на усогласеноста на вкупните приходи со вкупните расходи.“
Член 6
Членот 13 се менува и гласи:
„Вкупниот годишен план на приходи и расходи на
јавните здравствени установи се се објавува на веб
страницата на Фондот“
Член 7
Во член 15 по ставот 2 се додава нов став 3 кој
гласи:
„Доколку јавната здравствена установа не го достави усогласениот годишниот план на приходи и расходи во рок пропишан со овој правилник, тогаш Фондот го корегира годишниот план на приходи и расходи
во име на јавната здравствена установа“
Член 8
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-14722/6
16 октомври 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Верица Проковиќ, с.р.
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