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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

4840. 
Врз основа на член 6 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за спречување и заштита од 
дискриминација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.150/15), Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија на седницата од-
ржана на 9 октомври 2015 година, го утврди Пречисте-
ниот текст на Законот за за спречување и заштита од 
дискриминација. 

Пречистениот текст на Законот за спречување и 
заштита од дискриминација ги опфаќа: Законoт за 
спречување и  заштита од  дискриминација („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.50/10), Законот за 
изменување на Законот за спречување и заштита од 
дискриминација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.44/14), Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за спречување и заштита од дискрими-
нација  („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.150/15) во кои е означено влегувањето во сила и 
нивната примена и Одлуката на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија У.бр.82/2010 („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.127/10)  

 
 Заменик на претседателот 
 на Законодавно-правната 

Бр. 11-4404/2 
9 октомври 2015 година 

комисија на Собранието на  
Република Македонија, 

Скопје Славе Гошев, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА  

ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 
(пречистен текст) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на Законот 

 
Член 1 

(1) Со овој закон се обезбедува спречување и заш-
тита од дискриминација во остварувањето на правата 
загарантирани со Уставот на Република Македонија, 
закон и ратификувани меѓународни договори. 

(2) За заштита од  дискриминација се  формира Ко-
мисија за заштита од дискриминација. 

(3) Комисијата за заштита од дискриминација има 
својство на правно лице. 

 
Примена на Законот 

 
Член 2 

Заштитата и забраната од дискриминација се одне-
сува на сите физички и правни лица во процесот на ос-
тварување на правата и слободите гарантирани со 
Уставот и со законите на Република Македонија. 

 
Основи за дискриминација 

 
Член 3 

Се забранува секоја директна или индиректна дис-
криминација, повикување и поттикнување на дискри-
минација и помагање во дискриминаторско постапува-
ње врз основа на пол, раса, боја на кожа, род, припад-
ност на маргинализирана група, етничка припадност, 

јазик, државјанство, социјално потекло, религија или 
верско уверување, други видови уверувања, образова-
ние, политичка припадност, личен или општествен ста-
тус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна 
или брачна состојба, имотен статус, здравствена сос-
тојба или која било друга основа која е предвидена со 
закон или со ратификуван меѓународен договор (во на-
тамошниот текст: дискриминаторска основа). 

 
Примена на Законот 

 
Член 4 

Овој закон се применува од страна на сите државни 
органи, органи на единицата на локалната самоуправа, 
правни лица со јавни правни овластувања и правни и 
физички лица во областа на: 

1) работата и работните односи; 
2) образование, наука и спорт; 
3) социјална сигурност, вклучувајќи го и подрачјето 

на социјална заштита, пензиско и инвалидско осигуру-
вање, здравствено осигурување и здравствена заштита; 

4) правосудство и управа; 
5) домување; 
6) јавно информирање и медиуми; 
7) пристап до добра и услуги; 
8) членување и дејствување во синдикални, поли-

тички партии, здруженија на граѓани и фондации или 
други организации засновани на членство; 

9)култура и 
10) други области определени со закон. 
 
Значење на изразите употребени во овој закон 

 
Член 5 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. Афирмативни мерки се активности на надлежни-
те државни органи кои се насочени кон спречување и 
заштита од дискриминација, односно намалување или 
елиминирање на фактичка нееднаквост којашто наста-
нала како резултат на претходна дискриминација; 

2. Архитектонско опкружување се сите објекти во 
јавна употреба кои  се на располагање на луѓето за ко-
ристење или кои се поврзани со задоволување на одре-
дени потреби или со добивање одредени услуги; 

3. Дискриминација е секое неоправдано правно или 
фактичко, непосредно или посредно  правење  на  раз-
лика  или  нееднакво  постапување,  односно пропуш-
тање (исклучување, ограничување или давање првен-
ство) во однос на лица или групи кое се заснова на пол, 
раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализира-
на група, етничка припадност, јазик, државјанство, со-
цијално потекло, религија или верско уверување, обра-
зование, политичка припадност, личен или општествен 
статус, ментална и  телесна попреченост, возраст, се-
мејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена 
состојба или која било друга основа; 

4. Дискриминаторско однесување и постапување е 
секое активно или пасивно однесување на секое лице 
од страна на јавните власти, како и од страна на правни 
и физички лица од приватниот и јавниот сектор во јав-
ниот живот, кое создава основи за привилегирање или 
депривилегирање на некое лице на неоправдан начин, 
или кое го изложува на неправеден и деградирачки од-
нос во споредба со други лица во слична ситуација, ба-
зирано на која било од дискриминаторските основи; 
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5. Брак е заедница на живот исклучиво на еден маж 
и една жена во која се остваруваат интересите на брач-
ните другари, семејството и општеството; 

6. Еднаквост е  начело  според кое  сите луѓе се  
рамноправни,  односно изедначени во обврските и пра-
вата. Еднаквоста ја подразбира различноста, односно 
подразбира постоење неистоветни лица кои треба да 
бидат еднакво третирани; 

7. Ефективна заштита е  постоење систем  од  дос-
тапни и  употребливи механизми за поведување поста-
пка во случај на дискриминација, постоење независни 
и објективни структури кои постапуваат по поднесени-
те жалби врз основа  на  однапред  предвидени  проце-
дури  и  постоење на  однапред предвидени санкции за 
конкретни повреди на правата; 

8. Легитимна (објективно оправдана) цел е цел која 
не е спротивна на Уставот и на одредбите на меѓуна-
родните договори, а којашто соодветствува со реалните 
потреби, однапред е прецизно дефинирана и е пропор-
ционална на ефектите кои треба да се постигнат; 

9.  Лице е  физичко лице кое  престојува на терито-
ријата на Република Македонија и правно лице кое е 
регистрирано, односно врши дејност на територијата 
на Република Македонија; 

10. Легитимен интерес претставува оправдување за 
интересот и активното вклучување на одредено лице во 
преземањето конкретни активности, заради своја соп-
ствена засегнатост  од  последиците на тие активности,  
заради поширок однапред пројавен интерес за одреде-
ни општествени случувања, односно  заради  предвиде-
но овластување  со  закон  за  занимавање со определе-
ни активности; 

11. Маргинализирана група е група од поединци ко-
и ги обединува специфична положба во општеството, 
кои  се објект на предрасуди, кои  имаат посебни ка-
рактеристики кои  ги  прават погодни за одредени ви-
дови на насилство,имаат помала можност за остварува-
ње и заштита на сопствените права или се изложени на 
зголемена можност за натамошна виктимизација и 

12. Прилагодување на инфраструктурата и сервиси-
те е преземање соодветни мерки потребни во одреден 
случај за да му се овозможи на лицето со ментална и  
телесна попреченост да има пристап, да учествува и  да 
напредува во работниот процес, освен ако овие мерки 
не наметнуваат диспропорционални оптоварувања за 
работодавачите. 

 
II. ОБЛИЦИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА 

 
Директна и индиректна дискриминација 

 
Член 6 

(1) Директна дискриминација врз дискриминатор-
ска основа е секое неповолно постапување,  разлику-
вање,  исклучување  или  ограничување  кое како по-
следица  има  или  би  можело  да  има  одземање,  на-
рушување  или ограничување на еднаквото признавање 
или уживање на човековите права и основни слободи, 
споредено со третманот кој го има или би можело да го 
има друго лице во исти или слични услови. 

(2) Индиректна дискриминација врз дискримина-
торска основа е секое ставање на некое лице или група 
во неповолна положба во споредба со други лица, со 
донесување очигледно неутрални одредби, критериуми 
или со преземање на определени практики, освен кога 
таквите одредби, критериуми или практики, произлегу-
ваат од оправдана цел, а средствата за постигнување на 
таа цел се соодветни и неопходни. 

Вознемирување 
 

Член 7 
(1) Вознемирувањето и понижувачкото постапува-

ње претставува повреда на достоинството на лице или 
на група на лица кое произлегува од дискриминаторска 
основа и кое има за цел или резултат повреда на досто-
инството на одредено лице или создавање заканувачка, 
непријателска, понижувачка или застрашувачка сре-
дина, пристап или практика. 

(2) Сексуално вознемирување е несакано однесува-
ње од полов карактер, кое се изразува физички, вербал-
но или на кој било друг начин, а има за цел или послед-
ица повреда на достоинството на едно лице, особено 
кога се создава непријателска, заканувачка, дегради-
рачка или понижувачка средина. 

 
Дискриминација на лица со ментална и телесна  

попреченост 
 

Член 8 
(1) Под дискриминација на лица со  ментална и те-

лесна попреченост се подразбира намерно оневозможу-
вање или отежнат пристап до здравствена заштита, од-
носно ускратување на правата на здравствена заштита, 
редовен медицински третман и  лекови,  рехабилитаци-
они  средства и  мерки во согласност со нивните пот-
реби, ускратување на правото на брак и создавање на 
семејство и други права од областа на бракот и семеј-
ните односи, ускратување на правото на образование, 
на работа и правата од работниот однос. 

(2) Дискриминација на лица со ментална и телесна 
попреченост постои и тогаш кога нема да се преземат 
мерки за отстранување на ограничувањата, односно 
прилагодување на  инфраструктурата  и  просторот,  
користење на  јавно достапни ресурси, или учество во 
јавниот и општествениот живот. 

 
Повикување и поттикнување на дискриминација 

 
Член 9 

Како дискриминација ќе  се  смета и секоја актив-
ност со  која некое лице директно или индиректно по-
викува, охрабрува, дава упатства или поттикнува друго 
лице да изврши дискриминација. 

 
Виктимизација 

 
Член 10 

Дискриминација претставува и  неповолното одне-
сување кон  едно лице, трпење на штетни последици 
заради тоа што презело одредени активности за зашти-
та од дискриминација (пријавило дискриминација, за-
почнало постапка за дискриминација и сведочело во 
текот на постапката). 

 
Дискриминација во обезбедување на добра и услуги 

 
Член 11 

Оневозможувањето или ограничувањето на корис-
тењето на добра и услуги на лице или група на лица по 
некој од основите наведени во членот 5 точка 3 од овој 
закон претставува дискриминација. 

 
Потешки облици на дискриминација 

 
Член 12 

Како потежок облик на дискриминација, во смисла 
на овој закон, ќе се смета дискриминацијата направена 
кон одредено лице по повеќе дискриминаторски осно-
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ви (повеќекратна дискриминација), дискриминација 
направена повеќе пати (повторена дискриминација), 
која е правена подолго време (продолжена дискрими-
нација) или која со своите последици особено тешко го 
погодува дискриминираното лице. 

 
III. ИСКЛУЧОЦИ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 

 
Афирмативни мерки 

 
Член 13 

Нема да се сметаат за дискриминација афирматив-
ните мерки преземени од органи на државната управа, 
органи на единиците на локалната самоуправа, други 
органи и организации кои вршат јавни овластувања, 
јавни установи или од страна на физички или правни 
лица, констатирани како оправдани во минатото, се-
гашноста или во иднина, а кои можат да се преземаат 
се додека не се постигне потполна фактичка еднаквост: 

1) во корист на лице, група на лица или заедница, 
со цел да се елиминираат или да се намалат фактичките 
нееднаквости, ако разликувањето е оправдано и про-
порционално на целта, и со цел да се обезбеди нивен 
природен развој и ефективно постигнување на нивното 
право на еднакви можности во споредба со други лица, 
групи на лица или заедници и 

2) афирмативните мерки кои  имаат за цел заштита 
на маргинализираните групи, со цел да се елиминираат 
или да се намалат фактичките нееднаквости, ако разли-
кувањето е оправдано и пропорционално на целта и со 
цел да се обезбеди нивен природен развој и ефективно 
постигнување на нивното право на еднакви можности 
во споредба со други лица, групи на лица или заед-
ници. 

 
Нееднакво постапување 

 
Член 14 

Нема да се смета за дискриминација: 
1) различниот третман на лица кои не се државјани 

на Република Македонија во  врска со  слободите  и  
правата  дадени  во  Уставот,  во  законите  и меѓуна-
родните договори кон  кои  пристапила Република Ма-
кедонија, а кои непосредно произлегуваат од државјан-
ството на Република Македонија; 

2) различниот третман на лицата врз основа на ка-
рактеристики кои  се однесуваат на која било од дис-
криминациските основи, кога спомнатите карактерис-
тики, поради природата на занимањето или активноста, 
или поради условите во кои се одвива тоа занимање, 
претставуваат суштинско и определувачко барање, 
целта е  легитимна, а условот не  го  пречекорува пот-
ребното ниво за негова реализација; 

3) различниот третман на лицата врз основа на ре-
лигија, уверување, пол или други карактеристики во 
врска со занимање кое  се одвива во религиозни инсти-
туции  или  организации  кога,  според карактерот  на  
конкретното занимање или активност, или поради ус-
ловите во кои се остварува религијата, уверувањето, 
полот или други карактеристики претставуваат суш-
тинско и определувачко барање, од гледна точка на 
институцијата или организацијата, кога целта е леги-
тимна, а условот не  го пречекорува потребното ниво 
за реализација; 

4) различниот третман на лицата врз основа на ре-
лигија, уверување, пол или други карактеристики во  
врска со образованието и обуката за целите на занима-
њето поврзано со конкретна религија; 

5)  ако членовите и  органите на цркви и  верски  за-
едници, граѓански организации, политички партии, 
синдикати и други организации запишани во регистар 
во согласност со Уставот и законите, постапуваат во 
согласност со својата доктрина, уверувања или верува-
ња и/или целите утврдени во своите статути, програми 
и/или прописи; 

6) уредувањето на бракот, вонбрачната заедница и 
семејството исклучиво како заедница на спротивни по-
лови, односно на еден маж и една жена; 

7) остварувањето на уставно гарантираното начело 
на слобода на говорот, јавниот настап, мислење и јав-
ното информирање; 

8) определувањето барање за минимална старост, 
професионално искуство или стаж во  процесите на из-
бор или во  давањето на определени привилегии пов-
рзани со работењето, кога ова е објективно оправдано 
за постигнување на легитимна  цел, а  содржината  на  
ова  разликување  не  го  надминува неопходното ниво 
потребно за остварување на целта и 

9) определување услов за максимум старост во про-
цесот на вработување што е поврзано со  потребата од  
обука или заради  потребите од  рационални временски 
ограничувања поврзани со пензионирање предвидени 
во закон, кога тоа е објективно оправдано за постигну-
вање на легитимна цел, а содржината на ова разликува-
ње не го надминува неопходното ниво потребно за по-
стигнување на целта. 

 
Заштитни механизми за одредени категории  

на лица 
 

Член 15 
Нема да се смета за дискриминација: 
1) посебната заштита на бремената жена и мајка, 

предвидена со закон, освен кога бремената жена или 
мајка не сака да ја користи оваа заштита и за ова го из-
вестила работодавачот во пишана форма; 

2) мерките кои се предвидуваат со закон за поттик-
нување на вработувањето; 

3) различниот третман на лицата со инвалидитет во 
остварувањето на обука и добивањето образование со 
цел за задоволување на посебните образовни потреби 
заради изедначување на шансите; 

4) предвидување на минимум и максимум години за 
пристап до определени нивоа  на  обука  и  образова-
ние,  кога  тоа  е  објективно  оправдано  за постигнува-
ње на легитимна цел,  а содржината на ова разликува-
ње не  го надминува она што е неопходно со оглед на 
природата на обуката или образованието, или условите 
во кои  тие се одвиваат и содржината на ова разликува-
ње не го надминува неопходното ниво потребно за по-
стигнување на целта; 

5) мерките насочени кон обезбедување баланс во  
учеството на мажите и жените, се додека овие мерки се 
потребни; 

6) посебните мерки од кои имаат корист лицата или 
групите кои  се  во понеповолна положба настаната врз 
која било дискриминациска основа, со цел за изедначу-
вање на нивните можности, се додека тие мерки се пот-
ребни; 

7) посебна заштита, предвидена со закон, на деца 
без родители, малолетници, самохрани родители и ли-
ца со инвалидитет; 

8) мерки за заштита на посебноста и идентитетот на 
лицата кои припаѓаат на етнички, религиозни или ја-
зични малцинства и нивното право да го негуваат и 
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развиваат сопствениот идентитет индивидуално или во 
заедница со другите членови на нивната група и пот-
тикнуваат услови за унапредување на тој идентитет и 

9) мерките во областа на образованието и обуката 
кои  треба да обезбедат учество на лицата од етничките 
малцинства додека тие мерки се неопходни. 

 
IV. КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД  

ДИСКРИМИНАЦИЈА 
 

Комисија за заштита од дискриминација 
 

Член 16 
(1) Комисијата за заштита од дискриминација е са-

мостоен и независен орган која работи во  согласност 
со  надлежностите утврдени со  овој  закон (во натамо-
шен текст: Комисијата). 

(2) Комисијата има својство на правно лице со се-
диште во Скопје. 

(3)  Средствата за работа на Комисијата се  обезбе-
дуваат од  Буџетот на Република Македонија. Комиси-
јата може да обезбедува средства и од други извори. 

 
Состав на Комисијата 

 
Член 17 

(1) Комисијата е составена од седум члена. 
(2) Членовите на Комисијата ги именува Собрание-

то на Република Македонија со мандат од пет години, 
со право на еден повторен избор. 

(3) Од редот на членовите именувани во ставот (2) 
на овој член Комисијата избира претседател со мандат 
од една година. 

 
Именување на членови на Комисијата 

 
Член 18 

За член на Комисијата може да биде именувано ли-
це кое ги исполнува следните услови:  

1) да е државјанин на Република Македонија;  
2) во моментот на именувањето со правосилна суд-

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 
санкција забрана за вршење на професија, дејност или 
должност;  

3) има стекнато 240 кредити според ЕКТС или VII/1 
степен на образование од областа на човековите права 
или општествените науки;  

4) има минимум пет години работно искуство;  
5) поседува еден од следниве меѓународни призна-

ти сертификати или уверенија за активно познавање на 
англискиот јазик не постар од пет години:  

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,  
- ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода,  
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку 

Б2 (B2) ниво,  
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,  
- БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода или  
- АПТИС (APTIS) најмалку ниво Б2 (B2)  и  
6) има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет.  
  

Член 19 
(1) За именување на членови на Комисијата се обја-

вува јавен оглас во најмалку три дневни весници кои се 
издаваат на целата територија на Република Македони-
ја од кои еден од весниците кој се издава на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збо-
руваат службен јазик различен од македонскиот јазик 

(2) Огласот од  ставот (1)  на овој  член трае 15 дена 
од  денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Република Македонија". 

(3) При изборот на членовите на Комисијата да се 
има предвид принципот за соодветна и правична заста-
пеност. 

(4) Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија подгот-
вува предлог на листа од пријавените кандидати и ја 
доставува до Собранието на Република Македонија. 

 
Член 20 

(1)  Претседателот  на  Комисијата пред истекот на 
неговиот мандат за претседател може да биде разрешен 
по негово барање. 

(2) Доколку претседателот е разрешен согласно со 
ставот (1)  на овој  член Комисијата избира претседател 
за остатокот на мандатот на разрешениот претседател. 
 

Член 21 
(1) Членовите на Комисијата имаат статус на име-

нувани лица. 
(2) Членовите на Комисијата имаат право на месечен 

надоместок во висина од две просечни месечни нето плати 
исплатени по работник во Република Македонија. 

 
Разрешување на член на Комисијата 

 
Член 22 

(1) Собранието на Република Македонија го разре-
шува членот на Комисијата пред истекот на мандатот 
по предлог на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, ако: 

1) сам го побара тоа; 
2) поради смрт; 
3) со правосилна одлука му е изречена забрана за 

вршење професија дејност или должност; 
4) со правосилна судска одлука е осуден на казна 

затвор од над шест месеци; 
5) трајно ја загуби психофизичката способност за 

вршење на функцијата и 
6) нестручно, пристрасно и несовесно ја врши фун-

кцијата. 
(2) Исполнувањето на условите за разрешување од 

ставот (1) на овој член ги утврдува Комисијата со  мно-
зинство гласови од  вкупниот број  членови и поднесу-
ва иницијатива за разрешување на член на Комисијата 
до Собранието на Република Македонија. 

 
Член 23 

Кога член на Комисијата е разрешен согласно со 
одредбите од членот 17 на овој закон Собранието на 
Република Македонија објавува оглас за именување на 
член на Комисијата со  мандат во  траење по  истекот 
на мандатот на разрешениот член. 

 
Надлежности на Комисијата 

 
Член 24 

Надлежности на Комисијата: 
1) постапува по претставки, дава мислење и препо-

раки за конкретните случаи на дискриминација; 
2) на подносителот на претставката му дава инфор-

мации за неговите права и можности за покренување 
на судска или друга постапка за заштита; 

3) покренува иницијатива за поведување на поста-
пка пред надлежните органи поради сторени повреди 
на овој закон; 
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4) поднесува годишен извештај до Собранието на 
Република Македонија; 

5)  ја информира  јавноста  со  случаите на дискри-
минација и  превзема активности за промоција и  еду-
кација на еднаквоста, човековите права и недискрими-
нација; 

6) го следи спроведувањето на овој закон, иницира 
измена на прописи заради спроведување и унапредува-
ње на заштитата од дискриминација; 

7) воспоставува соработка со органите надлежни за 
остварување на еднаквост и заштита на човековите 
права во локалната самоуправа; 

8) дава препораки на државните органи за презема-
ње на мерки за остварување на еднаквоста; 

9) дава мислења по предлози на закони од значење 
за заштита од дискриминација; 

10) прибира статистички и други податоци, форми-
ра бази на податоци, спроведува студии, истражувања 
и обуки во врска со дискриминацијата; 

11) соработува со соодветни национални тела на 
други држави, како и со меѓународни организации на 
полето на заштита од дискриминација и 

12) донесува деловник за работа и други акти за 
внатрешна организација на работата. 

 
V. ПОСТАПКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРЕД КОМИСИЈАТА 
 

Постапување на Комисијата 
 

Член 25 
(1) Лицето кое смета дека претрпело дискримина-

ција поднесува претставка до Комисијата, писмено или 
усно на записник, без обврска за плаќање на такса и 
друг надоместок. 

 
(2) Со претставката лицето поднесува докази и фак-

ти од кои може да се утврди актот или дејствието на 
дискриминација. 

 
(3)  Постапката пред Комисијата за лицата кои  жи-

веат во единиците на локалната самоуправа во која нај-
малку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик раз-
личен од македонскиот јазик, можат да употребат кој 
било од службените јазици и неговото писмо. Ваквите 
поднесоци Комисијата ги преведува на македонски ја-
зик и неговото кирилско писмо и постапува по нив. 

(4) Комисијата по поднесените претставки одговара 
на македонски јазик и на неговото кирилско писмо, ка-
ко и  на службениот јазик и  писмо што  го употребува 
граѓанинот. 

(5) Претставката може да се поднесе најдоцна во 
рок од три месеци од денот кога била сторена повреда-
та или најдоцна една година од дознавањето за актот 
на дискриминација. 

(6) Комисијата може да поведе постапка и по исте-
кот на рокот доколку оцени дека се  работи за случај од  
таква важност за кој  би  било неопходно и целисходно 
да се води постапката. 

(7) Комисијата претставката ја доставува до лицето 
против кого е поднесена во рок од 15 дена од денот на 
приемот. 

 
Член 26 

(1) Комисијата постапува по претставката доколку 
постапката пред судот за истата работа не е веќе пове-
дена или правосилно завршена. 

(2) Комисијата не  постапува по  претставката ако е  
очигледно дека нема повреда на правото на кое подне-
сувачот се повикува, ако во истата работа веќе поста-
пувал, а не се понудени нови докази и ако утврди дека 
поради истек на времето од направената повреда на 
правото, не е можно да се постигне целта на поста-
пката. 

 
Утврдување на фактичка состојба 

 
Член 27 

(1) По прием на претставката Комисијата ја утврду-
ва фактичката состојба со увид во документите и зема-
ње на изјави од подносителот на претставката, лицето 
против кое е поднесена претставката, како и од други 
лица. 

(2) Лицето против кое е поднесена претставката мо-
же да се изјасни за наводите во претставката во рок од 
15 дена од денот на нејзиниот прием. 

 
Мислење и препораки 

 
Член 28 

(1) Комисијата дава мислење за наводната дискри-
минација во рок од 90 дена од денот на поднесувањето 
на претставката и за тоа го известува поднесувачот и 
лицето против кое е поднесена претставката. 

(2) Со писменото мислење, а по утврдената дискри-
минација, Комисијата препорачува начин на отстрану-
вање на повредите на правото. 

(3) Лицето на кое препораката е упатена, е должно 
да постапи по препораката и да ја отстрани повредата 
на правото во рок од 30 дена од денот на приемот на 
препораката, како и за тоа да ја извести Комисијата. 

 
Член 29 

Ако лицето на кое препораката е упатена не поста-
пи по препораката, односно не ја отстрани повредата 
на правото, Комисијата може да покрене иницијатива 
за поведување на постапка пред надлежен орган за ут-
врдување на неговата одговорност. 

 
Стручно-административни и технички работи на 

Комисијата 
 

Член 30 
Стручно-административните и  техничките работи 

на Комисијата ги  врши Комисијата. 
 

Соработка со други органи 
 

Член 31 
Сите физички и  правни лица, државни органи, ор-

гани на единиците на локалната  самоуправа,  други  
органи  и  организации  кои  вршат  јавни овластувања 
и јавни установи и служби, се должни на барање на Ко-
мисијата да и дадат податоци за конкретни случаи на 
дискриминација. 

 
Вршење увид во документација 

 
Член 32 

Во вршењето на работите од својата надлежност 
Комисијата може да изврши непосреден увид во доку-
ментацијата на државните органи, органите на едини-
ците на локалната самоуправа, другите органи и орга-
низации кои вршат јавни овластувања и јавните уста-
нови и служби кои располагаат со податоци и инфор-
мации за случаи на дискриминација. 
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Соработка со Народниот правобранител 
 

Член 33 
Во вршењето на работите од својата надлежност 

Комисијата соработува со Народниот правобранител за 
конкретни случаи на дискриминација. 

 
VI. СУДСКА ЗАШТИТА 

 
Судска надлежност и постапка 

 
Член 34 

(1) Лицето кое смета дека поради дискриминација 
му е повредено некое право е oвластено да поднесе 
тужба пред надлежен суд. 

(2) Во постапката  соодветно се  применуваат од-
редбите од Законот за парничната постапка. 

(3) Постапката е итна. 
 

Месна надлежност 
 

Член 35 
Во постапката за заштита од дискриминација месно 

е надлежен, покрај судот за општа месна надлежност и 
судот на чие  подрачје е седиштето, односно живеа-
лиштето на тужителот. 

 
Тужба 

 
Член 36 

(1) Со тужбата од членот 34 став (1) на овој закон 
може да се бара: 

1) да се утврди дека тужениот го повредил правото 
на тужителот на еднаков третман,  односно  дејствието  
коешто  го  презел  или  пропуштил  може непосредно 
да доведе до повреда на правата на еднаквост во поста-
пувањето; 

2) да се забрани преземање дејствија со кои се крши 
или може да се прекрши правото на тужителот на ед-
накво постапување,  односно да се  извршат дејствија 
со кои се отстранува дискриминацијата или нејзините 
последици; 

3) да се  надомести материјалната и нематеријална-
та штета причинета со повреда на правата заштитени 
со овој закон и 

4) да се објави во медиумите пресудата со која е ут-
врдена повреда на правата на еднакво постапување на 
трошок на тужениот. 

(2) Барањата од ставот (1) на овој член може да се 
истакнат заедно со барањата за заштита на други права 
за кои се одлучува во парнична постапка, ако сите ба-
рања се во меѓусебна врска и ако ист суд е стварно над-
лежен за нив, без оглед дали за тие барања е пропиша-
но решавање во општа или во посебна парнична поста-
пка. 

 
Мерки за обезбедување 

 
Член 37 

(1) Пред започнувањето или во текот на постапката 
по повод тужбеното барање од членот 36 став (1) на 
овој закон судот може, на предлог на странката, да од-
реди мерки за обезбедување. 

(2) Со поднесувањето на предлогот за мерки за 
обезбедување потребно е: 

- подносителот на барањето да направил веројатно 
дека е повредено неговото право на еднакво постапува-
ње и 

- одредувањето на мерката да е потребно заради от-
странување на опасноста од ненадоместлива штета, 
особено тешки повреди на правата на еднакво постапу-
вање или спречување на насилство. 

(3) За мерките од ставот (1) на овој член одлучува 
судот кој е надлежен за тужбените барања на начин и 
во постапка утврдени со закон. 

 
Товар на докажување 

 
Член 38 

(1) Ако странката во судска постапка тврди дека 
согласно со одредбите на овој закон и е повредено неј-
зиното право на еднакво постапување е должна да ги 
изнесе сите факти и докази кои го оправдуваат нејзино-
то тврдење. Докажувањето дека немало дискриминаци-
ја паѓа на товар на спротивната странка. 

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се при-
менува во прекршочната и казнената постапка. 

 

Учество на трети лица 

 

Член 39 

(1)  Во парница по повод тужбата од  членот 34 на 

овој  закон може, како замешувач на страна на лицето 

кое  тврди дека е дискриминирано, да се придружи ор-

ган, организација, установа, здружение или друго лице 

кое  во рамките на својата дејност се занимава со заш-

тита на правата на еднакво постапување за чиишто 

права се одлучува во постапката. За учеството на заме-

шувачот  одлучува  судот со  примена на одредбите на 

Законот за парничната постапка. 

(2) Судот ќе дозволи учество на замешувач од ста-

вот (1) на овој член само со одобрение на лицето на чи-

јашто страна замешувачот сака да се замеша. 

(3) Замешувачот од  ставот (1)  на овој  член може 

да презема дејствија во постапка и во постапката ги 

има сите права што му припаѓаат на замешувачот. 

(4) Без оглед на резултатот на парницата замешува-

чот од ставот (1) на овој член сам ги сноси трошоците 

од своето учество во парницата. 

 

Јавно објавување на пресудата 

 

Член 40 

(1) Барањето за објавување на пресудата од членот 

36 став (1) точка 4 на овој член судот ќе го усвои ако 

утврди дека: 

1) до повреда на правата на еднакво постапување 

дошло со посредство на медиумите или 

2) информацијата за постапување кое го крши пра-

вото на еднакво постапување била објавена во медиу-

мите, а објавувањето на пресудата е потребно поради 

целосен  надоместок  за  сторената  штета  или  зашти-

та  од  нееднакво постапување во идни случаи. 

(2) Ако  го  усвои барањето за објавување на пресу-

дата, судот ќе  наложи пресудата да се  објави во  це-

лост или делумно заради заштита на лични податоци. 

(3) Пресудата со која се налага објавување во меди-

умите го обврзува издавачот на медиумот во кој треба 

да се објави пресудата, без оглед на тоа дали бил 

странка во постапката. 
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Заедничка тужба за заштита од дискриминација 
 

Член 41 
(1) Здруженија и фондации, установи или други ор-

ганизации од граѓанското општество, кои имаат оправ-
дан интерес за заштита на колективните интереси на 
одредена група или во рамките на својата дејност се за-
нимаваат со заштита на правата на еднакво постапу-
вање, можат да поднесат тужба и во постапката пред 
судот да настапат како сопарничари против лицето кое  
го повредило правото  на  еднакво  постапување,  ако  
направат  веројатно  дека  со постапувањето на тужени-
от е повредено правото на еднакво постапување на по-
голем број лица. 

(2) Во тужбата од ставот (1) на овој член може да се 
истакне барање: 

1) да се утврди дека постапувањето на тужениот го 
повредило еднаквиот третман во однос на членовите на 
групата; 

2) да се забрани преземање дејствија со кои се крши 
или може да се прекрши еднаквиот третман, односно 
да се извршат дејствија со кои  се отстранува дискри-
минацијата или нејзините последици во однос на чле-
новите на групата и 

3) пресудата со која е утврдена повреда на правата 
на еднакво постапување да се објави во медиумите на 
трошок на тужениот. 

(3) Другите одредби од овој закон, кои се однесува-
ат на тужбите од членот 36 став (1) на овој закон, на 
соодветен начин се применуваат на тужбата од ставот 
(1) на овој член. 

(4) Тужбата од ставот (1) на овој член е дозволена 
доколку постои согласност од лицето кое тврди дека е 
дискриминирано. 

 
VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 42 

(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе се изрече за прекршокот на правното 
лице односно трговец поединец кој повикува или пот-
тикнува на дискриминација и помага во дискримина-
торско постапување врз основа на дискриминаторска 
основа (член 3). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице односно трговец поединец ќе се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорно-
то лице во правното лице, односно на одговорното ли-
це во трговецот поединец. 

(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на функционерот на државен орган, ор-
ганот на единицата на локалната самоуправа или на ов-
ластено лице во правното лице на кое му е доверено 
вршење на јавно овластување.  

(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска 
против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) 
од овој член на физичко лице.  

 
Член 43 

(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе се изрече за прекршокот на правното 
лице односно трговец поединец кој ќе го повреди дос-
тоинството на одредено лице или создавање закану-
вачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка 
средина, пристап или практика (член 7). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице односно трговец поединец ќе се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорно-
то лице во правното лице, односно на одговорното ли-
це во трговецот поединец. 

(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на функционерот на државен орган, ор-
ганот на единицата на локалната самоуправа или на ов-
ластено лице во правното лице на кое му е доверено 
вршење на јавно овластување.  

(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска 
против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) 
од овој член на физичко лице“.  

 
Член 44 

(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе се изрече за прекршокот на правното 
лице односно трговец поединец кој ќе го доведе во 
неповолна состојба лицето кое пријавило дискримина-
ција или на кој било начин учествувало во постапката 
за дискриминација (член 10). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице односно трговец поединец ќе се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорно-
то лице во правното лице, односно на одговорното ли-
це во трговецот поединец. 

(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на функционерот на државен орган, ор-
ганот на единицата на локалната самоуправа или на ов-
ластено лице во правното лице на кое му е доверено 
вршење на јавно овластување.  

(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска 
против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) 
од овој член на физичко лице“.  

 
Член 45 

Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска про-
тиввредност ќе се изрече на службеното лице во прав-
ното лице, државен орган или орган на единицата на 
локалната самоуправа, ако на барање на Комисијата во 
рок од 30 дена нема да достави податоци за дискрими-
нацијата или не дозволи увид во спис (членови 31 и 
32). 

 
Член 45 –а 

Одмерувањето на висината на глобата за правното 
лице односно трговец поединец се врши согласно Зако-
нот за прекршоците.  

 
Член 45-б 

За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна 
постапка води и прекршочна санкција изрекува над-
лежниот суд. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 46 

(член 46 од Законот објавен во ,,Службен весник на  
Република Македонија” број 50/10) 

 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 
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Член 47 
(член 3 од Законот објавен во ,,Службен весник на  

Република Македонија” број 44/14) 
 
Членовите на Комисијата именувани до денот на 

започнувањето на примената на членот 1 од овој закон 
продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на 
мандатот за кој се именувани. 

 
Член 48 

(член 4 од Законот објавен во ,,Службен весник на  
Република Македонија” број 44/14) 

 
Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесу-

ваат на условот за познавање на странски јазик ќе за-
почнат да се применуваат по две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 49 

(член 5 од Законот објавен во ,,Службен весник на  
Република Македонија” број 44/14) 

 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе започне да се применува по една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4841. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожар-
никарството (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ број 67/04, 81/07, 55/13 и 158/14) и член 10 од За-
конот за финансирање на единиците на локалната са-
моуправа (,,Службен весник на Република Македонија“ 
број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), а во врска со 
член 44 став 2 од Законот за финансирање на единици-
те на локалната самоуправа и член 22 став 1 точка 11 
од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник 
на Република Македонија“ број 5/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
6.10.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ НА 
ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТE ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ 

ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА 
       

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

распределба на наменски дотации за плати и додатоци 
на плати за вработенитe во територијалните противпо-
жарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за 2016 
година, по општини. 

 
Члeн 2 

Средствата за плати и додатоци на плати за врабо-
тените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2016 година, во раздел 06001 – Ми-
нистерство за внатрешни работи, Програма A – Децен-
трализација, Потпрограма А2 – Пренесување на над-
лежности на единиците на локалната самоуправа. 

 
Член 3 

Средствата од членот 2 од оваа уредба се распреде-
луваат по општини, согласно следните критериуми: 

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на 
склучени спогодби за преземање во надлежност на 
Градот Скопје и општините и 

- износ на основни плати и додатоци на плати по 
вработен во ТППЕ, согласно закон. 

Член 4 
Распределбата на средствата од членот 2 од оваа 

уредба по општини, се врши преку Министерството за 
внатрешни работи. 

 
Член 5 

Остатокот од средствата по исплатени плати и до-
датоци на плати за вработените во ТППЕ на месечно 
ниво, се пренесува во наредниот месец. 

     
Член 6 

Остатокот од средствата по исплатени плати и до-
датоци на плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2016 
година, Министерството за финансии го враќа во Буџе-
тот на Република Македонија. 

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 го-
дина.   

 
Бр. 42-9627/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4842. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царин-

ската тарифа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 
44/15 и 81/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕ-
ДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕН-

КЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА 
ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (

*
) 

  
Член 1 

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки 
во Комбинираната номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската комисија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 
17/15, 67/15 и 126/15), во членот 1, во ставот (2) по бро-
јот „312“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по 
Прилогот 313  се додаваат шест нови прилози 314, 315, 
316, 317, 318 и 319, кои се составен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-9662/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

                            
(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Ко-
мисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбини-
раната номенклатура, CELEX бр. 32015R0676, 32015R0677, 
32015R0712, 32015R0803, 32015R0804, 32015R0805. 
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4843. 
Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 
129/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ А2, ДЕЛНИ-
ЦА КИЧЕВО-ОХРИД НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-
ВИНА – ВАРОВНИК НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА СКОПЈЕ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „СТРЕЛИШТЕ“, ОПШТИНА ОХРИД   

 
1.  На Јавното претпријатие за државни патишта - 

Скопје се доделува концесија за експлоатација за из-
градба на Автопат А2, делница Кичево-Охрид на мине-
ралната суровина – варовник на локалитетот „Стре-
лиште“, општина Охрид, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7 481 007 4 555 692 
Т-2 7 480 901 4 555 632 
Т-3 7 480 850 4 555 516 
Т-4 7 480 878 4 555 393 
Т-5 7 481 017 4 555 252 
Т-6 7 481 102 4 555 419 
Т-7 7 481 182 4 555 616 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0,086425 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука е до 11.11.2017 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.     

     
Бр. 42-9330/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4844. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 6.10.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА 
ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО 
УВОЗ - ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„С. ПАЛИКУРА“, ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 
1. Во Одлуката за доделување на концесија за ек-

сплоатација на минерална суровина – песок и чакал на 
Друштвото за транспорт производство трговија и услу-
ги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадарци  на 
локалитетот „с. Паликура“, општина Неготино („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 76/15), во 
насловот и во точката 1  по зборовите: “општина Него-
тино“ се додаваат зборовите: “и општина Росоман“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-9332/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4845. 
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 
129/15) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно 
приватно партнерство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЖЕЛЕЗАРА“,  ОПШТИНА 

ГАЗИ БАБА 
 

Член 1 
Концесијата за експлоатација на техногени мине-

рални суровини се доделува во функција на експлоата-
ција на техногените минерални суровини на локалите-
тот “Железара“, општина Гази Баба. 

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерална суровина се стекнува со доделување на 
концесија, единствен начин за продолжување на деј-
носта е да се додели под концесија минералната суро-
вина определена со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 
експлоатација на техногени минерални суровини на ло-
калитетот “Железара“, општина Гази Баба е создавање 
на услови за рамномерно искористување на минерална-
та суровина и создавање услови за нејзина експлоата-
ција. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е експлоатација на техноге-
ните минерални суровини на локалитетот “Железара“, 
општина Гази Баба. 

Концесијата за експлоатација на техногените мине-
рални суровини, ќе се додели на понудувачот кој ќе ги 
исполни условите содржани во тендерската документа-
ција и јавниот повик. 
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Член 4 
Постапката за доделување на концесијата за ек-

сплоатација на техногените минерални суровини ќе би-
де спроведена по пат на јавен повик со електронска 
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за експлоатација на минерал-
на суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок 
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

        
Бр. 42-9333/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4846. 
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 
129/15) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА 
ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВИРОТ ЦРКВАТА“  

С. МОКЛИШТА, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Концесијата за експлоатација на минерална сурови-

на – минерална вода се доделува во функција на ек-
сплоатација на минералната суровина – минерална во-
да на локалитетот “Вирот Црквата“с.Моклишта, оп-
штина Кавадарци. 

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерална суровина се стекнува со доделување на 
концесија, единствен начин за продолжување на деј-
носта е да се додели под концесија минералната суро-
вина  определена со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 
експлоатација на минерална суровина – минерална во-
да на локалитетот “Вирот Црквата“с.Моклишта, оп-
штина Кавадарци е создавање на услови за рамномерно 
искористување на минералната суровина и создавање 
услови за нејзина експлоатација. 

Член 3 
Предмет на концесијата е експлоатација на мине-

рална суровина – минерална вода на локалитетот “Ви-
рот Црквата“с.Моклишта, општина Кавадарци. 

Концесијата за експлоатација на минерална сурови-
на – минерална вода ќе се додели на понудувачот кој 
ќе ги исполни условите содржани во тендерската доку-
ментација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за ек-
сплоатација на минерална суровина – минерална вода 
ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електрон-
ска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање 
на Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесија за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за експлоатација на минерал-
на суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок 
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-9334/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4847. 
Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 
129/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА АВ-
ТОПАТ А2, ДЕЛНИЦА КИЧЕВО-ОХРИД НА МИ-
НЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА СКОПЈЕ  
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АРБИНОВО“, ОПШТИНА  

ДЕБАРЦА 
 
1. На Јавното претпријатие за државни патишта 

Скопје се доделува концесија за експлоатација за пот-
ребите за изградба на автопат А2, делница Кичево-
Охрид на минерална суровина – варовник на локалите-
тот “Арбиново“, општина Дебарца, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 
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Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7485432 4581431 
Т-2 7485438 4581483 
Т-3 7485478 4581509 
Т-4 7485492 4581509 
Т-5 7485496 4581450 
Т-6 7485515 4581411 
Т-7 7485549 4581413 
Т-8 7485562 4581313 
Т-9 7485564 4581247 

Т-10 7485508 4581229 
Т-11 7485496 4581330 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.018059km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука е до 11.11.2017 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.         

 
Бр. 42-9335/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4848. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика 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 Македо-
нија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА БИГОРСКИОТ МАНАСТИР  

„СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ’’ С. РОСТУШЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се префрлаат средства на Бигорски-

от манастир „Св. Јован Крстител“ с.Ростуше, во износ 
од 9.500.000,00 (деветмилиониипетстотиниилјади) де-
нари, за реконструкција на Бигорскиот манастир „Св. 
Јован Крстител’’ с. Ростуше. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 
од Буџетот на Министерството за култура за 2015 го-
дина, Раздел 18010 - Финансирање на дејностите од об-
ласта на културата, Програма 50 - Заштита на културно 

наследство, Потпрограма 48 - Капитални расходи, 
Ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и 
невладини организации. 

 
Член 3 

Манастирот „Св. Јован Крстител’’ с.Ростуше, сред-
ствата од член 1 на оваа одлука, ќе ги користи за ре-
конструкција на манастирот во делот на таваници и оп-
шивки на ѕидови и ентериер  во машка и женска трпе-
зарија, во Дебарска и Селачка одаја, во простории во 
североисточен дел на Горни палат и мобилиер, како и 
за поправка на фуги, оштетен двор и други непредви-
дени работи.  

 
Член 4 

Манастирот „Св. Јован Крстител’’ с.Ростуше, за из-
вршените работи  до Министерството за култура да 
доставуви извештај пропратен со комплетна финансика 
документација за  исплата. 

 
Член 5 

Се задолжува Министерството за култура, сред-
ствата од член 1 на оваа одлука да ги префрли на по-
себна наменска сметка на Манастирот бр.500-000000-
3835-65, депонент Стопанска банка А.Д. Битола.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-9408/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4849. 
Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 6 од 

Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска соп-
ственост („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА УСТАНОВА-
ТА ЗА КУЛТУРА ДЕТСКИ ТЕАТАРСКИ ЦЕНТАР  

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, недвижната ствар со вкупна пов-

ршина од 628 м2 евидентирана во Имотен лист 
бр.44824, на Катастарска парцела 9032, Катастарска 
општина Центар 1, со адреса на ул. Евлија Челебија 
бр.1 Скопје, сопственост на Република Македонија, ко-
рисник Министерство за култура, се дава под закуп на 
Установата за култура Детски театарски центар – 
Скопје, со услов за користење за изведување културни 
проекти од интерес за Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
во закуп на Установата за култура Детски театарски 
центар – Скопје за време од четири години од денот на 
влегување во сила на оваа одлука, со месечна закупни-
на од 1 евро пресметано во денарска противвредност 
според средниот курс на Народна Банка на Република 
Македонија сметано на денот на доставувањето на ме-
сечна фактура. 
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Член 3 
Договорот за закуп на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука, со закупнина во висина определена во 
членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу Минис-
терството за култура и Установата за култура Детски 
театарски центар – Скопје, во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9432/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4850. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО 
ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОС-
ТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 
во функција за запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија, и тоа премер на објек-
тите на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј - Охрид, и тоа: 

- објект кој се наоѓа на ул. „Боро Шаин“ бр.10 – 
Охрид, КП бр. 15919, КО Охрид 3; 

- објект кој се наоѓа на ул. „Цар Самуил“ бр.62– 
Охрид, КП бр. 16260/1, КО Охрид 3; 

- објект кој се наоѓа на ул. „Цар Самуил“ бр.49 – 
Охрид, КП бр. 16321 и КП бр. 16327, КО Охрид 3; 

- објект кој се наоѓа на ул. „Климентска“  – Охрид, 
КП бр. 15621/1 , КО Охрид 3; 

- објект кој се наоѓа на викано место „Кале“ – 
Охрид, КП бр. 15595, КО Охрид 3; 

- објект кој се наоѓа на ул. „Цар Самуил“ бр.49 – 
Охрид, КП бр. 16260, КО Охрид 3; 

- објект кој се наоѓа на ул. „Григор Прличев“ – 
Охрид, КП бр. 15994, КО Охрид 3. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9433/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

4851. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/2015, 
106/15 и 153/2015), Владата на Република Македонија, 
на седницата,  одржана на 6.10.2015 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар – објект железничка станица Него-
тино, која се наоѓа на КП.бр.8033 за КО Неготино  и 
тоа: 

- зграда  1,  намена на зграда и друг објект Е 3,    
влез 1, кат-ПО, намена на посебен дел од зграда – ДП, 
со внатрешна површина од 59 м2; 

- зграда  1,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со 
внатрешна површина од 64 м2, 

- зграда  1,  намена на зграда  и друг објект Е 3,   
влез 1, кат-К1,намена на посебен дел од зграда – ДП, со 
внатрешна површина од 64 м2, 

- зграда  2,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со 
внатрешна површина од 183 м2, 

- зграда  3,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со 
внатрешна површина од 47 м2, 

- зграда  4,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со 
внатрешна површина од 8 м2, 

- зграда  6,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со 
внатрешна површина од  5 м2, 

- зграда  7,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со 
внатрешна површина од 65 м2, 

- зграда  8,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со 
внатрешна површина од 125 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот  
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9470/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4852. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се запишува право на сопственост 

на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на КП 
бр. 2048 за КО Вевчани Вон Г.Р. село Г.Белица и тоа: 

- зграда број 1, намена на зграда и други објект ВЗ-
10, влез 1, кат Приземје, број на посебниот дел од згра-
дата 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-
решна површина од 160м2 и 
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- зграда број 1, намена на зграда и други објект ВЗ-
10, влез 2, кат По, број на посебниот дел од зградата 1, 
намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна пов-
ршина од 13м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижностите. 

 
Член 2 

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

                    
Бр. 42-9472/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4853. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 6.10.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи бр. 09-
1875/4 од 10.9.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9484/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4854. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 6.10.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУ-
ДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“-  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел 
Шатев“- Скопје бр. 09- 3479/3 од 10.9.2015 година.    

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-9484/2 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4855. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 6.10.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи бр. 09-
3955/3 од 10.9.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9484/3 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4856. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 148/15) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
6.10.2015 година, донесе                                                      

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи бр. 09-48/8 
од 11.2.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9484/4 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4857. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 6.10.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи бр. 09-
3954/3 од 10.9. 2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9484/5 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4858. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 6.10.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи бр. 09-
2948/3 од 10.9.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9484/6 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4859. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 6.10.2015 година, донесе                                                       

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи бр. 09-
2946/3 од 10.9.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9484/7 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4860. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 6.10. 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНA СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ –  

СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Националната установа - Центар 

за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга се дава на 
трајно користење без надомест недвижнa ствар - прос-
ториja во зграда бр.3, влез 2, кат ПР, број 1, со површи-
на од 38 м2, на ул. „Партизанска“, лоцирана на КП 
бр.2233/1, КО Струга, запишана во Имотен лист бр. 
4318, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9498/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4861. 
Врз основа на член 111  алинеја 2 од Законот за 

заштита на децата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15 и 
150/15),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 6.10.2015 година,  донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА  

ГРАДИНКА „СЕНТ ПОЛ“ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одзема  одобрението за основање 

на приватна установа за деца – детска градинка „Сент 
Пол“ во Скопје на ул. „Прашка“ бр. 48 во Скопје даде-
но со Одлука за давање одобрение за основање на при-
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ватна установа за деца– детска градинка „Сент Пол“ 
Скопје Бр. 41-4890/1 од 6 јули 2013 година („Службен 
весник на Република Македонија“  бр. 97/13).  

 
Член 2 

Ова одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во  „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9620/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4862. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

- ампули Халдол Депо од 50 мг/мл.......25 парчиња. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Министерството 
за здравство.  

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со минис-
терот за здравство со кој се уредуваат правата и об-
врските 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. 42-9673/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4863. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА 
ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА  

ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Министер-

ството за економија да спроведе постапка за избор на 
правно лице кое врши дејност или поседува лиценца за 
собирање и/или транспортирање на отпад, на движни 
ствари – опрема кои немаат вредност односно се дотра-
ени, неупотребливи и технолошко застарени и не мо-
жат да се продадат или разменат како такви согласно 

Решението донесено од министерот за економија за 
усвојување на Извештајот за попис на средствата, по-
барувањата и обврските за 2014 година  бр.05-1330/1 
од 10.02.2015 година 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9695/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4864. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен  весник на Ре-
публика Македонија" бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 
  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ  

ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на  градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија, 
со непосредна спогодба на Друштвото за производство 
на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелек-
трани Скопје, со седиште во Скопје - Аеродром, бул. 
„Јане Сандански“ бр.113/12, за градежното земјиште во 
вкупна површина од 4258м2, со намена за изградба на 
мала хидроелектрична централа со референтен бр. 115 
(дел од зафат и машинска зграда) и пропратни објекти 
во КО Бањани и КО Мирковци  и тоа: 

- КП бр.30/5 КО Бањани со површина од 478м2, 
евидентирано во Имотен лист бр. 1354 за КО Бањани;  

- КП бр.31/7 КО Бањани со површина од 280м2, 
евидентирано во Имотен лист бр. 1357 за КО Бањани; 

- КП бр.1/2 КО Мирковци со површина од 942м2, еви-
дентирано во Имотен лист бр 5178 за КО Мирковци; 

- КП бр.1/2 КО Бањани со површина од 614м2, еви-
дентирано во Имотен лист бр. 1479 за КО Бањани; 

- КП бр.1/3 КО Бањани со површина од 88м2, еви-
дентирано во Имотен лист бр. 1479 за КО Бањани; 

- КП бр.82/2 КО Бањани со површина од 461м2, 
евидентирано во Имотен лист бр. 1482 за КО Бањани и 

- КП бр.1/3 КО Мирковци со површина од 1395м2, еви-
дентирано во Имотен лист бр. 5178 за КО Мирковци.  

   
Член 2 

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

 
Бр. 42-9708/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4865. 
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење 

и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015 и 153/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 6.10.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВ-
НА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА 
ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС  

ВО ВТОР СТЕПЕН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Инспек-

циски совет му престанува користењето на недвижни 
ствари, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- oбјект на КП основен 9523, дел 0, адреса: Д.Вла-
хов бб, број на објект 1 , намена на зграда и други об-
јекти В4-1, влез1 , кат К2, број 1, со вкупна површина 
417 м2 од кои ДП 384 м2 и ПП 33м2, запишани во 
Имотен лист бр. 103668, КО Центар 1. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење на Државната комисија за од-
лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен , без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од чле-
нот 1 на оваа одлука помеѓу Инспекцискиот совет и 
Државната комисија за одлучување во управна поста-
пка и постапка од работен однос во втор степен, ќе се 
изврши во рок од осум дена од денот на влегување во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9755/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4866. 
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија″ бр. 78/2015, 
106/2015 и 153/15), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА  ИНСПЕКЦИСКИОТ  

СОВЕТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државна 

комисија за одлучување во управна постапка и поста-
пка од работен однос во втор степен му престанува ко-
ристењето на недвижни ствари, сопственост на Репуб-
лика Македонија и тоа: 

- oбјект на КП основен 13530, дел 0, адреса Д. Гру-
ев 3 бл.2 лок. 5, број на зграда 1 влез 001, згради во ос-
танато стопанство со вкупна површина од 457 м2 од 
кои: Кат МЕ, број  005, собност 6, внатрешна површи-
на 93м2, Кат ПО, број  005, собност 5, внатрешна пов-
ршина 135м2, Кат ПР , број  005, собност 7, внатрешна 
површина 229м2, запишани во Имотен лист бр. 15866 
КО Центар 1. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење на Инспекцискиот совет, без 
надоместок. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижните ствари од чле-

нот 1 на оваа одлука помеѓу Државната комисија за од-
лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен и Инспекцискиот совет, ќе се из-
врши во рок од осум дена од денот на влегување во си-
ла на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9755/2 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4867. 
Врз основа на член 54-а, став (5) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 
43/14, 72/15 и 129/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА МИСЛЕЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА 
БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТА-
ПКАТА  ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ 
НА СТРАНКАТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ 
НА ХРАНА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТ-
РЕБА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИ ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ ПОСЕБНИ-
ТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ КАКО ХРАНА ЗА  

ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за начинот и постапката за издавање на мислење, фор-
мата и содржината на барањето, потребната документа-
ција и висината на трошоците во постапката  за издава-
ње мислење по барање на странката, за производство и 
увоз на храна за посебна нутритивна употреба, како и 
формата, содржината и начинот на водење на региста-
рот на производи што ги исполнуваат посебните бара-
ња за безбедност како храна за посебна нутритивна 
употреба, бр. 02-4513/ 5 од 2.09.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9769/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4868. 
Врз основа на член 54-б, став (5) од Законот за 

безбедност на храната („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13, 43/14, 72/15 и 129/15), Владата на Република 
Македонија на седница одржана на 6.10.2015 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА МИСЛЕЊЕ, ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ  НА 
БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТА-
ПКАТА  ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ 
НА СТРАНКАТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ 
НА ЗБОГАТЕНА ХРАНА, ХРАНА НА КОЈА И СЕ 
ДОДАДЕНИ ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И ДРУГИ 
СУПСТАНЦИИ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТА-
РОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ КАКО 
ЗБОГАТЕНА ХРАНА ИЛИ ХРАНА НА КОЈА И СЕ 
ДОДАДЕНИ ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И ДРУГИ  

СУПСТАНЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за начинот и постапката за издавање на мислење, фор-
мата и образецот на барањето, потребната документа-
ција и висината на трошоците во постапката за издава-
ње мислење по барање на странката, за производство и 
увоз на збогатена храна, храна на која и се додадени 
витамини, минерали и други супстанции, како и фор-
мата, содржината и начинот на водење на регистарот 
на производи што ги исполнуваат посебните барања за 
безбедност како збогатена храна или храна на која и се 
додадени витамини, минерали и други супстанции, бр. 
02-4512/5 од 2.9.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9771/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4869. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на  6.10.2015 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на 
КП.бр.9817 за КО Неготино на ул. „Ацо Аџи Илов“, бб 
и тоа: 

- зграда  1, влез 1, кат-К1, намена на посебен дел од 
зграда – ДП-3, со внатрешна површина од 15 м2; 

- зграда  1,   влез 1, кат-К1, намена на посебен дел 
од зграда – ДП-5 , со внатрешна површина од 15 м2; 

- зграда  1,влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од 
зграда – ДП-10, со     внатрешна површина од 9 м2; и 

- зграда  1, влез 1, кат-К1, намена на посебен дел од 
зграда – ДП-13, со внатрешна површина од 14 м2 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-9775/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4870. 
Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 6.10.2015 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на КП. 
бр. 6177/1 за КО Богомила, општина Чашка и тоа: 

- зграда  1,  намена на зграда и друг објект Е 3,    
влез 1, кат-ПО, намена на посебен дел од зграда – П, со 
внатрешна површина од 81 м2; 

- зграда  1,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
1, кат-ПР,намена на посебен дел од зграда – ДП, со 
внатрешна површина од 43 м; 

- зграда  1,  намена на зграда  и друг објект Е 3,   
влез 1, кат-ПР,намена на посебен дел од зграда – ПП, 
со внатрешна површина од 20 м2; 

- зграда  1,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
1, кат-ПР,намена на посебен дел од зграда – П, со внат-
решна површина од 4 м2; 

- зграда  1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
1, стан-1 ,кат-ПР намена на посебен дел од зграда – СТ, 
со внатрешна површина од 58 м2; 

- зграда  1,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
2, стан-2,кат-К1 намена на посебен дел од зграда – СТ, 
со внатрешна површина од 58 м2 и 

- зграда  1,  намена на зграда и друг објект Е 3, влез 
2,кат-К1 намена на посебен дел од зграда – ХС, со 
внатрешна површина од  27 м2, 

 во корист на Република Македонија во Катастарот  
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9779/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4871. 
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 



 Стр. 28 - Бр. 177                                                                             14 октомври 2015 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за одбрана му престанува користењето на нед-
вижни ствари, кои се наоѓаат на ул. Парамида и на ул. 
ЈНА во КО Куманово, запишани во Имотен лист број 
46527, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- КП бр. 2593, зграда број 1, намена - деловна згра-
да вон стопанство, влез 1, приземје со површина од  
298 м2,  

- КП бр. 2593, зграда број 1, намена - лоѓии, балко-
ни и тераси, влез 1, приземје со површина од 14 м2,  

- КП бр. 2593, зграда број 9, намена - деловна згра-
да вон стопанство, влез 1, подрум со површина од 54 
м2, 

- КП бр. 2593, зграда број  3, намена - лоѓии, балко-
ни и тераси, влез 1, приземје со површина од 96 м2, 

- КП бр. 2593, зграда број 5, намена - лоѓии, балко-
ни и тераси, влез 1, приземје со површина од 50 м2, 

- КП бр. 2593, зграда бр. 10, намена -  деловна згра-
да вон стопанство, влез 1, подрум со површина од 117 
м2, 

- КП бр. 2593, зграда бр. 4, намена - деловна зграда 
вон стопанство, влез 1, приземје со површина од 9 м2, 

- КП бр. 2593, зграда број 6, намена - лоѓии, балко-
ни и тераси, влез 1, приземје со површина од 5 м2, 

- КП бр. 2593, зграда бр. 7, намена -  деловна зграда 
вон стопанство, влез 1, подрум со површина од 124 м2, 

- КП бр. 2593, зграда број 8, намена - лоѓии, балко-
ни и тераси, влез 1, подрум со површина од 95 м2, 

- КП бр. 2593, зграда број 2, намена - лоѓии, балко-
ни и тераси, влез 1, приземје, со површина од 52 м2, 

- КП бр. 16761/1, зграда бр. 1, намена - деловна 
зграда вон стопанство, влез 1, приземје со површина од  
746 м2 и 

- КП бр. 16761/1, зграда број 1, намена - лоѓии, бал-
кони и тераси, влез 1, приземје со површина од 23 м2. 

                                                                           
Член 2 

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

 
Бр. 42-9834/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4872. 
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен 

архив на Република Македонија му престанува корис-
тењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул. ЈНА 
бб, на КП бр. 16761/1, КО Куманово, запишани во 
Имотен лист број 72506, сопственост на Република Ма-
кедонија и тоа: 

- зграда број 1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од 

зграда – деловна просторија, со површина од  785 м2; 

-зграда број 1, влез 1, кат2, намена на посебен дел 

од зграда – деловна просторија, со површина од  42 м2; 

- зграда број 1, влез 1, кат 2, намена на посебен дел од 

зграда – деловна просторија, со површина од  378 м2;  

- зграда број 1, влез 1, мезанин, намена на посебен 

дел од зграда – деловна просторија, со површина од  

137 м2; 

- зграда број 1, влез 1, подрум, намена на посебен 

дел од зграда – помошна просторија , со површина од  

134 м2.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9834/2 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4873. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО  

И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за преста-

нок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство бр. 51-2565/1 од 12 април 2011 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 50/11). 

 
Член  2 

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

 
Бр. 42-9834/3 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4874. 

Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 98/12, 166/12, 15/13, 

53/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 

188/14, 20/15, 61/15, 97/15 129/15, 147/15 и 154/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 6.10.2015  година, донесе 



14 октомври 2015  Бр. 177 - Стр. 29 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРО-
ДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНА БЕРЗАНСКА АУКЦИЈА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на  акциите на  Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија на јавна бер-
занска аукција бр.02-4879/1 од 22.9.2015 година, доне-
сена од Управниот одбор на Фондот, на седницата од-
ржана на  22.9.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од  

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-9894/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4875. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6.10.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА  ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 
НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижни 
ствари – објекти, кои се наоѓаат на КП.бр.3806 за КО 
Радовиш на бул. Александар Македонски  и тоа: 

- Број на зграда  1,  намена на зграда и друг објект 
В4-10,    влез 1, кат - 2, стан 19, намена на посебен дел 
од зграда – ДП, со внатрешна површина од 15 м2, 

-  Број на зграда  1,  намена на зграда и друг објект 
В4-10,   влез 1, кат - 2, стан 26 намена на посебен дел 
од зграда – ДП, со внатрешна површина од 30 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот  
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9907/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4876. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата,  одржана на  6.10.2015 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижните ствари – објекти, кои се наоѓаат на КП 
бр.470 за КО Хамзали, место викано Каранора и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од згра-
да – СТ, со внатрешна површина од 55м2; 

- зграда  1,  намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје,  намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со внатрешна површина од 6м2; 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од згра-
да – СТ , со внатрешна површина од 55м2; 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје,  намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со внатрешна површина од 6м2; 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од згра-
да – СТ, со внатрешна површина од 55м2; 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје, намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со внатрешна површина од 5м2; 

- зграда 5,намена на зграда и друг објект А1, влез 1, 
кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од зграда 
– СТ, со внатрешна површина од 55м2; 

- зграда  5, намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје,  намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со внатрешна површина од 6м2; 

- зграда 6, намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од згра-
да – СТ, со внатрешна површина од 55м2; 

- зграда 6, намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје,  намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со внатрешна површина од 6м2; 

- зграда 7, намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од згра-
да – СТ, со внатрешна површина од 55м2 и 

- зграда 7, намена на зграда и друг објект А1, влез 
1, кат - приземје,  намена на посебен дел од зграда – 
ПП, со внатрешна површина од 6м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот  
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9908/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4877. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник  на Република Маке-
донија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13,  41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 6.10.2015 година, донесе 
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О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РА-

БОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕ-

ДОНСКИ ШУМИ" П.О. СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2014 година и Извештајот за работењето на 

Јавното претпријатие за стопанисување со државни 

шуми „Македонски шуми“ п.о. Скопје во 2014 година, 

бр.02-268/2 од 27.2.2015 година, усвоени од Управниот 

одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржа-

на на 27.2.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-9914/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4878. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 6.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СТОПАНИСУВА-

ЊЕ СО НЕДВИЖЕН ИМОТ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕР-

СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-

СУВАЊЕ СО СТАНБЕН  ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на Акционерското друштво за из-

градба и стопанисување со станбен простор  и со дело-

вен простор од значење за Републиката – Скопје се да-

ва правото на стопанисување на недвижна ствар – об-

јект кој се наоѓа на КП бр.738 за КО Маџари, евиденти-

ран на Имотен лист бр. 68761, на ул.Благоја Стефков-

ски бр.21/2 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда А2-1, влез 1 кат-при-

земје, број 1, намена на посебен/заеднички дел од згра-

да ДП,  внатрешна површина од 15м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 42-9925/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4879. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 6.10.2015 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СТОПАНИСУВА-

ЊЕ СО НЕДВИЖЕН ИМОТ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕР-

СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-

СУВАЊЕ СО СТАНБЕН  ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 

– СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Акционерското друштво за из-

градба и стопанисување со станбен простор  и со дело-

вен простор од значење за Републиката – Скопје се да-

ва правото на стопанисување на недвижни ствари – об-

јекти кои се наоѓаат на КП бр.1194/ 2 за КО Лабу-

ниште, евидентирани на Имотен лист бр. 2761 и тоа: 

- зграда број 1, намена на зграда и други објект Б1-

17, влез 1 кат ПО, број на посебниот дел од зградата 1, 

намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна пов-

ршина од 15м2 и 

- зграда број 1, намена на зграда и други објект Б1-

17, влез 2 кат приземје, број на посебниот дел од зграда 

1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна 

површина од 67м2. 

Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9938/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

4880. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 

44/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 6.10.2015 година, донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА  

РАДОВИШ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на општина Радовиш се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 

на Република Македонија со вкупна површина од 

5522м2 кое претставува КП бр.1085 КО Покрајчево со 

површина од 263м2, КПБр.1085 КО Покрајчево со пов-

ршина од 82м2 и КП бр.1085 КО Покрајчево со пов-
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ршина од 5177м2, евидентирано во ИЛ бр.59, согласно 

Извод од Oпшт акт на село Покрајчево, донесен со Од-

лука на Советот на општина Радовиш бр.07-2220/3 од 

31.12.2014 година за Г.П.1. со намена за изградба на 

основно училиште во село Покрајчево. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-10030/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

4881. 

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 13.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС  

НА УДЕЛ 

 

1. Се дава согласност за пренос на удел во Рудник 

САСА ДОО Македонска Каменица од страна на отста-

пувачите на уделите SOLWAY INDUSTRIES LTD, со 

седиште во Кингстаун, Сент Винсент и Гренадините и 

Solway Industries AS, со седиште во Талин, Естонија на 

примателот на уделите Друштвото за трговија ЛИНКС 

ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје. 

2. Надоместокот за давање на согласноста за прено-

сот на уделот во износ од 616.039.970,00 денари, при-

мателот на уделот е должен да го плати во рок од 30 

дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-10057/1 Претседател на Владата 

13 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

  

__________ 

4882. 

Врз основа на член 54, став (5) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 

Македонија”, бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 

43/14, 72/15 и 129/15), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, до-

несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА МИСЛЕЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА 

БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТА-

ПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ 

НА СТРАНКАТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ 

НА ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНА, КАКО И ФОР-

МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-

ЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ГИ 

ИСПОЛНУВААТ ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ КАКО ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за начинот и постапката за издавање на мислење, фор-

мата и содржина на барањето, потребната документа-

ција и висината на трошоците во постапката за издава-

ње мислење по барање на странката, за производство и 

увоз на додатоци на исхрана, како и формата, содржи-

ната и начинот на водење на регистарот на производи 

што ги исполнуваат посебните барања за безбедност 

како додатоци на исхрана, бр. 02-4510/7 од 2.9.2015 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-10068/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

4883. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА 

ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБ-

ЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И 

ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Државната комисија за одлучува-

ње во втор степен во областа на инспекцискиот надзор 

и прекршочната постапка се даваат на трајно корис-

тење, без надомест,  недвижни ствари – деловни прос-

тории во зграда 2, дел од кат 02, кои се наоѓаат на ул. 

„Кеј Димитар Влахов“ бр.4, Скопје, КП 9521, КО Цен-

тар 1, запишани во Имотен лист број 9099, сопственост 

на Република Македонија, со вкупна површина од 

271,10 м2, и тоа: просторија број 1 со површина од 
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19,07м2, просторија број 2 со површина од 24,10м2, 

просторија број 3 со површина од 18,45м2, просторија 

број 4 со површина од 37,07м2, просторија број 5 со 

површина од 23,57м2, просторија број 6 со површина 

од 24,82м2, просторија број 7 со површина од 12,03м2, 

просторија број 8 со површина од 12,06м2, просторија 

број 9 со површина од 12,49м2, просторија број 10 со 

површина од 11,24м2, просторија број 11 со површина 

од 11,83м2, просторија број 12 со површина од  

20,21м2, просторија број 21 со површина од 11,56м2, 

просторија број 22 со површина од 21,38м2, санитарен 

јазол со површина од 4,39м2, санитарен јазол со пов-

ршина од 4,60м2 и остава со површина од 2,23м2.     

                 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-10220/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

4884. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 6.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-

ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-

ност на Република Македонија и тоа премер на објекти 

кои се наоѓаат на КП бр.7933, КО Тетово 2, општина 

Тетово. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,, Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

Бр. 42-10297/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

4885. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 13.10.2015 година, донесе 

O Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки ин-

дустриски развојни зони се даваат на трајно користење 

без надомест недвижни ствари - објекти, сопственост 

на Република Македонија, со вкупна површина од 5737 

м2, запишани во Имотен лист бр.1076 за КО Косел кои 

се наоѓаат на:  

- КП бр.821, дел 0, зграда 8, влез 1, кат 1, намена на 

зграда-згради во индустрија и рударство, на место ви-

кано ,,Амбарджица“ во површина од 735 м2;  

- КП бр.821, дел 0, зграда 8, влез 1, кат ПР, намена 

на зграда-згради во индустрија и рударство, на место 

викано ,,Амбарджица“ во површина од 4989 м2 и 

- КП бр.821, дел 0, зграда 8, влез 1, кат ПР, намена 

на зграда - лоѓии, балкони и тераси, на место викано 

,,Амбарджица“ во површина од 13 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-10437/1 Заменик на претседателот 

 13 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4886. 

Врз основа на член 41 став 4 од Законот за извршу-

вање на Буџет на Република Македонија за 2015 годи-

на („Службен весник на Република Македонија” 

бр.155/14), a во врска со член 49 став 1 од Законот за 

научно-истражувачката дејност (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 

24/13, 147/13, 41/14, 145/15 и 154/15) Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 

година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Во Програмата за научно - истражувачката дејност 

за 2015 година („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 196/14 и 96/15), табелата 1-Преглед на рас-

пределба на средства за научно-истражувачката деј-

ност за 2015 година,  се заменува со нова табела, која 

гласи:  
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ПРЕГЛЕД 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД ПРОГРАМАТА  

7-НАУКА ПОТПРОГРАМА 71- НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2015 ГОДИНА 
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2. Оваа програма влегува во сила  од денот на обја-
вувањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
Бр. 42-9559/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4887. 
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
155/14) и член 7 од Законот за земјоделство и рурален 
развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 
25/15, 73/15, 83/15 и 154/15), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 6.10.2015  година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА 

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-

ниот развој за 2015 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 196/14, 67/15, 131/15, 138/15 и 
145/15), во Делот II, во  ставот 1 во воведната реченица 
износот  „1.934.001.000 “се заменува со износот ,, 
1.890.201.000”.                  

Во табелата во  код на мерката 121 износот 
,,235.000.000” се заменува со износот ,,285.071.177”. 

Во код на мерката 122 износот ,,5.000.000” се заме-
нува со износот ,,19.890.438”. 

Во код на мерката  123 износот ,,20.000.000”  се за-
менува со износот ,,17.600.000”. 

Во код на мерката  124 износот ,,589.600.000”  се 
заменува со износот ,,518.228.823”. 

Во код на мерката  213 износот ,,23.000.000“  се за-
менува со износот ,,17.009.562” 

Во код на мерката  214   износот ,,8.000.000” се за-
менува со износот ,,200.000”. 

Во код на мерката  321   износот ,,297.000.000” се 
заменува со износот ,,318.500.000”. 

Во код на мерката  322   износот ,,166.500.000” се 
заменува со износот „145.000.000”. 

Во код на мерката  323  износот ,,289.000.000” се 
заменува со износот ,,266.500.000”. 

Во  вкупно  износот  „1.934.001.000 “ се заменува 
со износот ,, 1.808.315.070”.    

Во ставот  2 алинеја 1 износот  ,,60.134.930” се за-
менува со износот,,61.434.930”. 

 
II 

Во  Делот III,  во воведната реченица износот 
,,11.099.000” се заменува со износот ,,154..899.000”. 

Во табелата  во точка 1.8 износот ,,57.000.000” се 
заменува со износот ,,56.000.000”. 

По  точка 3 се додаваат две   нови точка 4 и 5 кои  
гласат: 

  
„ 4. Субвенционирање на каматна 

стапка 
1.000.000  

 5. Кофинансирање на банкарски 
гаранции 

43.800.000 “ 

  
Во „ВКУПНО“ износот „111.099.000“ се заменува  

со износот „154.899.000“. 

III 
Во Делот VII, во ставот 2 алинеја 5 износот 

„40.610.035” се заменува со износот „120.610.035“. 
Во ставот  4 износот „68.942.456“ се  заменува  со 

износот „56.961.142“. 
Во алинеја 1 износот ,,32. 981.314” се заменува со 

износот „21. 000.000“. 
 

IV 
Во делот VIII , во ставот 1 точката  на крајот од ре-

ченицата се брише и се додаваат зборовите „и за реп-
родукција на шумски садници“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Корисници на поддршката од ставот 1 на овој дел 

за одржливо стопанисување со шумите се приватни 
сопственици на шуми или здруженија на приватни соп-
ственици  на шуми, а корисник на поддршката за реп-
родукција на шумски садници е Јавното претпријатие 
за стопанисување со државни шуми  „Македонски 
шуми”. 

 
V 

Во Делот IX, во  ставот 3  износот  „8.555.658“ се 
заменува со износот „6.091.482”. 

 
VI 

Во Делот X, во  ставот 2 износот „232. 709.955“ се 
заменува со износот „154.951.500”. 

 
VII 

Во Делот ХIII,  во ставот 2 износот „13.000.000” се 
заменува со износот „7.009.562”. 

 
VIII 

Во Делот XIV,  во ставот 2 во алинеја 1 износот  
„2.000.000” се заменува со износот „100.000”. 

Во алинејата 2 износот  „6.000.000“  се заменува со 
износот „100.000”. 

 
IX 

Во Делот ХVI,  во ставот 2  износот „271.024.332” 
се заменува со износот „243.500.000“. 

 
X 

Во Делот ХVII, во ставот 2 износот „148.727.164” 
се заменува со износот „50.000.000“. 

 
XI 

Во Делот ХVIII, во ставот 8 износот „130.000.000” 
се заменува со износот „70.000.000“. 

Во ставот 10 износот „40.055.912” се заменува со 
износот „33.000.000”, а износот „10.000.000” се замену-
ва со износот „83.500.000”. 

 
XII 

Делот  XXI   се менува и гласи: 
Средствата од табелата од дел III точка 1. „Технич-

ка поддршка во земјоделството и руралниот развој" од 
оваа програма се спроведуваат согласно член 101 од 
Законот за земјоделство и рурален развој. 

Средствата од дел II став 2 алинеја 1 од оваа прог-
рама, во вкупен износ од 61.434.930 се наменети за:   

а) 28.800.000 денари се наменети за исплата на об-
врски кои произлегуваат од спроведувањето на мерка-
та 1 „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 
1.4. „Помош за маркетинг на земјоделски производи и 
преработени земјоделски производи" од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 го-
дина.   

б) 3.750.000 денари се наменети за исплата на об-
врски кои произлегуваат од спроведувањето на мерка-
та 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 
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1.2 „Организирање и спроведување на манифестации и 
саеми" од Програмата за финансиска поддршка на ру-
ралниот развој за 2014 година.   

в) 24.019.740 денари се наменети за исплата на об-
врски кои произлегуваат од спроведувањето на мерка-
та 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 
1.4. „Помош за маркетинг на земјоделски производи и 
преработени земјоделски производи" од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 го-
дина и тоа:   

- 5.000.000 денари за воспоставување и работа на 
унифицирани и специјализирани продажни места за 
продажба на вино со потекло од Република Македо-
нија;   

- 19.019.740 денари за подмерките 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 
и 1.4.4.   

г) 1.700.000 денари се наменети за исплата на об-
врски кои произлегуваат од спроведувањето на мерка-
та 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 
1.6. „Спроведување на истражување, изработка на ана-
лизи, предлог проекти, студии и стратешки документи 
од областа на земјоделството и руралниот развој" од 
Програмата за финансиска поддршка на руралниот раз-
вој за 2014 година.   

д) 352.686 денари се наменети за исплата на об-
врски кои произлегуваат од спроведувањето на мерка-
та 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 
1.7. „Инвестициони вложувања за воспоставување на 
научно-демонстративни примери" од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 го-
дина.   

ѓ) 2.800.000 денари се наменети за подмирување на 
ненадмирени обврски од мерката 1. „Техничка под-
дршка во земјоделството, подмерка 1.8 „Други трошо-
ци и инвестициони вложувања за воспоставување и 
спроведување на мерките за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој" од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 го-
дина и   

е) 12.504 денари се наменети за подмирување на не-
надмирени обврски од мерката 2. „Помош за плодоу-
живатели" од Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2014 година. 

Средствата од дел III потточка 1.2 „Организирање и 
спроведување на манифестации и саеми“ и потточка 
1.3 „Учество на саемски манифестации и саеми на зем-
јоделски производители“ се наменети за следните ма-
нифестации и саеми:   

- „HongKongInternationalWine&SpiritsFair“ Народна 
Република Кина;   

- „ProweinChina“ Шангај, Народна Република Кина;  
- „ПРОДЕКСПО 2015“, Москва, Руска Федерација;  
- „World Food 2015“, саем за овошје и зеленчук;   
- „Fruitlogistica 2015“, Берлин, Сојузна Република 

Германија;   
- „ProWein 2015“, Дизелдорф, Сојузна Република 

Германија;   
- „Anuga 2015“, Келн, Сојузна Република Герма-

нија;   
- „World Food“, Варшава, Полска;   
- Манифестации за промоција на земјоделски про-

изводи - вино на таргетирани пазари на ЕУ - Холан-
дија, Данска, Швајцарија, Словенија и Англија;   

- Манифестации за промоција на македонската пре-
работувачка индустрија за овошје и зеленчук во Прага 
и   

- Манифестации за промоција на земјоделски про-
изводи - вино во САД.  

Корисник на средствата од дел III потточка 1.9 
„Трошоци за изработка на геодетски елаборати" е Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство по спроведена постапка за јавна набавка и 

склучени договори за користење на услуги за изработ-
ка на геодетски елаборати за излагање на недвижности 
кои што во катастарското излагање останале со незапи-
шани права. 

Средствата од табелата од дел III точка 2. „Помош 
за плодоуживатели" од оваа програма, ќе се спроведат 
согласно член 106-а од Законот за земјоделство и рура-
лен развој. 

Средствата од табелата од дел III точка 3. „Програ-
ма за подобрување на квалитетот на млекото“ од оваа 
програма, ќе се спроведат согласно член 69 став 14 и 
15 од Законот за земјоделство и рурален развој. 

Средствата од табелата од дел III точка 4  „Суб-
венционирање на каматна стапка’’ од оваа програма, ќе 
се спроведат согласно член  98-а став 2 од Законот за 
земјоделство и рурален развој”. 

Средствата од табелата од дел III точка 5 ,,Кофи-
нансирање на банкарски гаранции” од оваа програма, 
ќе се спроведат согласно член  98-б став 3 од Законот 
за земјоделство и рурален развој”. 

 
XIII 

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

 
Бр. 42-10130/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4888. 
Врз основа на член 108 став 10 од Законот за леко-

вите и медицинските средства („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15 и 
154/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА  

ЛЕКОВИТЕ 
 

Член 1 
Во Методологијата за начинот на формирање на це-

ните на лековите („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.156/11, 45/12 и 19/13) во член 2 во ставот 
1 зборовите: „Агенцијата за лекови“ се заменуваат со 
зборовите: „Агенцијата за лекови и медицински сред-
ства“. 

 
Член 2 

Во член 4 во ставот 2 зборовите: „Руската Федера-
ција“ се заменуваат со зборовите: „Романија“. 

 
Член 3 

Во членот 12 зборовите „утврдува Агенцијата“ се заме-
нуваат со зборовите: „утврдува Министерството за здрав-
ство“, а зборовите: „Агенцијата: www.reglek.com.mk.“ се 
заменуваат со зборовите: „Министерството за здравство: 
www.lekovi.zdravstvo.gov.mk.“   

 
Член 4 

Во член 16 во ставовите 1, 2 и 3 зборот „Агенци-
јата“ се заменува со зборовите: „Министерството за 
здравство“. 

Во ставот 4 зборовите: „ја информира Агенцијата“ 
се заменуваат со зборовите: „го информира Министер-
ството за здравство“. 

Во ставот 5 зборовите: „Агенцијата: 
www.reglek.com.mk.“ се заменуваат со зборовите: „Ми-

нистерството за здравство: www.lekovi.zdravstvo.gov.mk.“   
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Член 5 
Во насловот пред членот 20 и во член 20 во ставот 1 

зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: „Ми-
нистерството за здравство“. 

 
Член 6 

Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-9706/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

4889. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата меѓу Република Македонија и Европ-

ската Унија за учество на Република Македонија во 
Програмата на Европската Унија „Вработување и соци-
јални иновации“, склучена со размена на писма, потпи-
шани на 30.1.2015 година во Скопје и 30.3.2015 година 
во Брисел, ратификувана со Закон за ратификација на 
Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската 
Унија за  учество на Република Македонија во Програ-
мата на Европската Унија „Вработување и социјални 
иновации“ („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 125/2015), е влезена во сила на 25 септември 
2015 година.  

 
  

5 октомври 2015 година Министер, 
Скопје м-р Никола Попоски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
4890. 

Врз основа на член 14 став (36) од Законот за јавни-
те набавки („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 
148/13, 28/14, 43/14, 180/14 и 78/15), министерот за фи-
нансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СТАНДАРД-
НИТЕ ТЕНДЕРСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ И СТАН-
ДАРДНИТЕ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И НА-
ЧИНОТ НА НИВНО КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА  

НА ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ 
     

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на стандардните тендерски документации и 
стандардните технички спецификации и начинот на 
нивно користење од страна на договорните органи. 

 
Член 2 

Стандардната  тендерска документација за набавка 
на моторни бензини, дизел гориво и течен нафтен гас 
се изготвува на бела хартија во А4 формат. 

Стандардната  тендерска документација од ставот 1 
на овој член ги содржи следните елементи: 

I. Критериуми за утврдување на способност на еко-
номските оператори:    

1.1. Лична состојба 
1.2. Способност за вршење професионална дејност 
1.3. Економска и финансиска состојба 

1.4. Техничка или професионална способност 
1.4.1.Техничка или професионална способност за 

јавна набавка 
1.4.2.Техничка или професионална способност за 

јавна набавкa 
Формата и содржината на стандардната тендерска 

документација од ставот  1 на овој член се дадени во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Стандардната  тендерска документација за набавка 
на хигиенски средства се изготвува на бела хартија во 
А4 формат. 

Стандардната  тендерска документација од ставот 1 
на овој член ги содржи следните елементи: 

I. Критериуми за утврдување на способност на еко-
номските оператори:    

1.1. Лична состојба 
1.2. Способност за вршење професионална дејност 
Формата и содржината на стандардната тендерска 

документација од ставот  1 на овој член се дадени во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.   

Член 4 
Стандардната тендерска документација за набавка 

на канцелариски материјали се изготвува на бела хар-
тија во А4 формат. 

Стандардната тендерска документација од ставот 1 
на овој член ги содржи следните елементи: 

I. Критериуми за утврдување на способност на еко-
номските оператори:    

1.1. Лична состојба 
1.2. Способност за вршење професионална дејност 
Формата и содржината на стандардната тендерска 

документација од ставот  1 на овој член се дадени во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 5 

Стандардната  тендерска документација за набавка 
на тонери се изготвува на бела хартија во А4 формат. 

Стандардната тендерска документација од ставот 1 
на овој член ги содржи следните елементи: 

I. Критериуми за утврдување на способност на еко-
номските оператори:    

1.1. Лична состојба 
1.2. Способност за вршење професионална дејност 
Формата и содржината на стандардната тендерска 

документација од ставот  1 на овој член се дадени во 
Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Стандардната  тендерска документација за набавка 
на лесно масло за горење се изготвува на бела хартија 
во А4 формат. 

Стандардната тендерска документација од ставот 1 
на овој член ги содржи следните елементи: 

I. Критериуми за утврдување на способност на еко-
номските оператори:    

1.1. Лична состојба 
1.2. Способност за вршење професионална дејност 
1.3. Економска и финансиска состојба 
1.4. Техничка или професионална способност 
Формата и содржината на стандардната тендерска 

документација од ставот  1 на овој член се дадени во 
Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Стандардната техничка спецификација за моторни 
бензини, дизел гориво и течен нафтен гас се изготвува 
на бела хартија во А4 формат. 

Стандардната техничка спецификација од ставот 1 
на овој член содржи: опис, единица мерка и количина. 
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Формата и содржината на стандардната техничка 
спецификација од ставот 1 на овој член се дадени во 
Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Стандардната техничка спецификација за набавка 
на хигиенски средства се изготвува на бела хартија во 
А4 формат.  

Стандардната техничка спецификација од ставот 1 
на овој член содржи: опис, единица мерка и количина. 

Формата и содржината на стандардната техничка 
спецификација од ставот 1 на овој член се дадени во 
Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

Стандардната техничка спецификација за набавка 
на канцелариски материјали се изготвува на бела хар-
тија во А4 формат.    

Стандардната техничка спецификација од ставот 1 
на овој член содржи: опис, единица мерка и количина. 

Формата и содржината на стандардната техничка 
спецификација од ставот 1 на овој член се дадени во 
Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Стандардната техничка спецификација за набавка 
на тонери се изготвува на бела хартија во А4 формат.  

Стандардната техничка спецификација од ставот 1 
на овој член содржи: опис, единица мерка и количина. 

Формата и содржината на стандардната техничка 
спецификација од ставот 1 на овој член се дадени во 
Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 11 

Стандардната техничка спецификација за набавка 
на лесно масло за горење се изготвува на бела хартија 
во А4 формат.  

Стандардната техничка спецификација од ставот 1 
на овој член содржи: опис, единица мерка и количина. 

Формата и содржината на стандардната техничка 
спецификација од ставот 1 на овој член се дадени во 
Прилог 10 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 12 

Стандардните тендерски документации и стандард-
ните технички спецификации се користат од договор-
ните органи како составен дел на моделите на тендер-
ски документации. 

Договорниот орган може да ги користи стандардни-
те тендерски документации и/или стандардните тех-
нички спецификации во целост со сите ставки кои се 
дадени во прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од овој 
правилник. 

Договорниот орган може да користи и само поеди-
нечни ставки од стандардните технички спецификации 
кои треба да се наведуваат идентично како што се да-
дени во прилозите 6, 7, 8, 9 и 10 од овој правилник. 

 
Член 13 

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

 
Бр. 02-14872/1  

8 октомври 2015 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

ПРИЛОГ 1  
 

СТАНДАРДНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
НАБАВКА НА МОТОРНИ БЕНЗИНИ, ДИЗЕЛ ГОРИВО 

И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС 
 
 
I. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПО-

СОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 
 
1.1  
Лична состојба 
 
Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за 

доделување на договор за јавна набавка секој економ-
ски оператор: 

- на кој во последните пет години му била изречена 
правосилна пресуда за учество во злосторничка орга-
низација, корупција, измама или перење пари; 

- на кој му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на до-
говори за јавна набавка и договори за јавно приватно 
партнерство; 

- на кој му е изречена споредна казна привремена 
или трајна забрана за вршење на одделна дејност; 

- кој е во постапка на стечај или во постапка на лик-
видација; 

- кој има неплатени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки, освен ако на економскиот оператор му е 
одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите 
или другите јавни давачки во согласност со посебните 
прописи и истите редовно ги плаќа; 

- кому му е изречена прекршочна санкција забрана 
за вршење на професија, дејност или должност, однос-
но привремена забрана за вршење одделна дејност и 

- кој дава лажни податоци или не ги доставува по-
датоците што ги барал договорниот орган. 

За докажување на својата лична состојба, економ-
скиот оператор ги доставува следниве документи: 

- изјава на економскиот оператор дека во последни-
те пет години не му била изречена правосилна пресуда 
за учество во злосторничка организација, корупција, 
измама или перење пари; 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган; 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган; 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде економ-
скиот оператор е регистриран; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност; 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност. 

Изјавата на економскиот оператор дека во послед-
ните пет години не му била изречена правосилна пре-
суда за учество во злосторничка организација, коруп-
ција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишу-
ва самиот економски оператор и истата не мора да биде 
заверена од надлежен орган. 

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и 
постапка за ликвидација, како и потврдите од Региста-
рот на казни за сторени кривични дела на правните ли-
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ца дека не му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на до-
говори за јавна набавка и договори за јавно-приватно 
партнерство, и дека  не му е изречена споредна казна 
привремена или трајна забрана за вршење на одделна 
дејност,  ги издаваат надлежни органи во земјата каде е 
регистриран економскиот оператор. Во Република Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на овие потврди 
е Централниот регистар на Република Македонија. 

Потврдата за платени даноци, придонеси и други 
давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е ре-
гистриран економскиот оператор. Во Република Маке-
донија надлежен орган за издавање на оваа потврда е 
Управата за јавни приходи. 

Потврдата за економскиот оператор дека со правос-
илна пресуда не му е изречена прекршочна санкција 
забрана за вршење на професија, дејност или должност, 
односно привремена забрана за вршење одделна деј-
ност, ја издава надлежниот орган во државата каде е 
регистриран економскиот оператор. Во Република Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е 
Централниот регистар на Република Македонија. 

Горенаведените документи не смеат да бидат поста-
ри од шест месеци сметано од крајниот рок за доставу-
вање на понудите наназад. 

Ако земјата во која е регистриран економскиот опе-
ратор не ги издава горенаведените документи, или ако 
тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, еко-
номскиот оператор може да достави изјава заверена кај 
надлежен орган. 

 
1.2  
Способност за вршење на професионална дејност 
 
За да ја докаже способноста за вршење на професи-

онална дејност, економскиот оператор треба да достави 
документ за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професи-
онално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран. 

Доказ издаден од надлежен орган за исполнување 
на посебните услови за вршење на дејноста пропишани 
согласно со закон кои се однесуваат на предметот на 
договорот. [доколку се пропишани посебни услови за 
вршење на дејноста за предметот на набавка] 

 
1.3 
Економска и финансиска состојба 
 
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
неговата економска и финансиска состојба, економски-
от оператор треба да го исполнува следниов минима-
лен услов: 

- да има остварено приход не помал од проценетата 
вредност на набавката во најмалку една од последните 
три години. 

 Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во 
период помал од три години, минимален услов за ут-
врдување на економската и финансиската состојба е 
економскиот оператор да го остварил условот од ста-
вот 1 во годините за кои постојат податоци.  

Економскиот оператор го докажува исполнувањето 
на минималниот услов  со доставување: 

- извод од целокупниот промет на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму ка-
де што е соодветно, од прометот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-

ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации. 

 Доколку билансите на состојба и успех биле пред-
мет на комерцијална ревизија, економскиот оператор 
може да ги достави истите како доказ дека го исполну-
ва минималниот услов за утврдување на економската и 
финансиската состојба без да бидат дополнително заве-
рени од надлежен орган. 

 Доколку билансите на состојба и успех не биле 
предмет на комерцијална ревизија, економскиот опера-
тор ги доставува истите заверени, односно издадени од 
надлежен орган како доказ дека го исполнува мини-
малниот услов за утврдување на економската и финан-
сиската состојба. Надлежен орган во Република Маке-
донија е Централниот регистар на Република Македо-
нија. 

 Економската и финансиската способност на еко-
номскиот оператор може да биде поддржана од друг 
субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот 
оператор и тој субјект, освен кога се работи за подато-
ците од билансот на успех. Ако економскиот оператор 
ја докажува својата економска и финансиска способ-
ност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој 
е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ де-
ка тој субјект ќе му ги стави на располагање на економ-
скиот оператор соодветните финансиски средства. 
Против субјектот кој ја обезбедува финансиската под-
дршка не смее да е изречена правосилна пресуда за 
учество во криминална организација, корупција, изма-
ма или за перење на пари.  

 Ако економски оператори поднесат понуда како 
група на економски оператори, економската и финан-
сиската состојба се докажува со земање предвид на ре-
сурсите на сите членови на групата. Ако групата на 
економски оператори настапува со финансиска под-
дршка од трет субјект, економската и финансиска сос-
тојба се утврдува согласно напред наведеното. 

 
1.4 
Техничка или професионална способност 
 
1.4.1 
 Техничка или професионална способност за јавна 

набавка  
 
[опција 1: доколку договорниот орган има потреба 

од јавна набавка за локални потреби се користат сле-
дниве минимални услови за утврдување на техничка 
или професионална способност на економскиот опера-
тор] 

За да се квалификува како способен за извршување 
на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
неговата техничка или професионална способност, еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува следниве ми-
нимални услови: 

- Искуство во успешно реализирани договори пов-
рзани со предметот на набавка во последните три годи-
ни  

- Техничка можност за користење на систем за без-
готовинско плаќање и 

- Располагање, односно обезбедување на минимум 
една бензинска пумпa во радиус од најмногу 10 кило-
метри од седиштето на договорниот орган 

Економскиот оператор го докажува исполнувањето 
на минималните услови  со доставување на : 

 - Листа на успешно реализирани договори поврза-
ни со предметот на набавка во последните три години, 
со вредности на договорите, датуми на склучување, ку-
пувачи (договорни органи или економски оператори), 
со обезбедување на потврда за извршени испораки из-
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дадени од примателите или, доколку такви потврди не 
можат да се обезбедат од причини вон контрола на еко-
номскиот оператор, само со негова изјава за извршени 
испораки , 

- Изјава за користење на систем за безготовинско 
плаќање и 

- Изјава за располагање односно обезбедување на 
минимум една бензинска пумпа во радиус од најмногу 
10 километри од седиштето на договорниот орган 

 
1.4.2 
Техничка или професионална способност за јавна 

набавка  
 
[опција 2: доколку договорниот орган има потреба 

од јавна набавка на целата територија на државата се 
користат следниве минимални услови за утврдување на 
техничка или професионална способност на економ-
скиот оператор] 

 
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
неговата техничка или професионална способност, еко-
номскиот оператор треба да ги исполнува следниве ми-
нимални услови: 

- Искуство во успешно реализирани договори пов-
рзани со предметот на набавка во последните три годи-
ни  

- Техничка можност за користење на систем за без-
готовинско плаќање и 

- Располагање, односно обезбедување на минимум 
една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје, 
минимум една бензинска пумпа на подрачјето на oп-
штините Охрид, Битола, Гевгелија, Штип, Куманово, 
Велес  и  Тетово 

Економскиот оператор го докажува исполнувањето 
на минималните услови со доставување на : 

 - Листа на успешно реализирани договори поврза-
ни со предметот на набавка во последните три години, 
со вредности на договорите, датуми на склучување, ку-
пувачи (договорни органи или економски оператори), 
со обезбедување на потврда за извршени испораки из-
дадени од примателите или, доколку такви потврди не 
можат да се обезбедат од причини вон контрола на еко-
номскиот оператор, само со негова изјава за извршени 
испораки , 

- Изјава за користење на систем за безготовинско 
плаќање и 

- Изјава за располагање, односно обезбедување на 
минимум една бензинска пумпа на подрачјето на гра-
дот Скопје, минимум една бензинска пумпа на подрач-
јето на општините Охрид, Битола,  Гевгелија,  Штип, 
Куманово,  Велес  и  Тетово. 

 
ПРИЛОГ 2 

 
СТАНДАРДНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

НАБАВКА НА ХИГИЕНСКИ СРЕДСТВА 
 
I. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПО-

СОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 
 
1.1  
Лична состојба 
 
Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за 

доделување на договор за јавна набавка секој економ-
ски оператор: 

- на кој во последните пет години му била изречена 
правосилна пресуда за учество во злосторничка орга-
низација, корупција, измама или перење пари; 

- на кој му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на до-
говори за јавна набавка и договори за јавно приватно 
партнерство; 

- на кој му е изречена споредна казна привремена 
или трајна забрана за вршење на одделна дејност; 

- кој е во постапка на стечај или во постапка на лик-
видација; 

- кој има неплатени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки, освен ако на економскиот оператор му е 
одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите 
или другите јавни давачки во согласност со посебните 
прописи и истите редовно ги плаќа; 

- кому му е изречена прекршочна санкција забрана 
за вршење на професија, дејност или должност, однос-
но привремена забрана за вршење одделна дејност и 

- кој дава лажни податоци или не ги доставува по-
датоците што ги барал договорниот орган. 

За докажување на својата лична состојба, економ-
скиот оператор ги доставува следниве документи: 

- изјава на економскиот оператор дека во последни-
те пет години не му била изречена правосилна пресуда 
за учество во злосторничка организација, корупција, 
измама или перење пари; 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган; 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган; 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде економ-
скиот оператор е регистриран; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност; 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност. 

Изјавата на економскиот оператор дека во послед-
ните пет години не му била изречена правосилна пре-
суда за учество во злосторничка организација, коруп-
ција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишу-
ва самиот економски оператор и истата не мора да биде 
заверена од надлежен орган. 

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и 
постапка за ликвидација, како и потврдите од Региста-
рот на казни за сторени кривични дела на правните ли-
ца дека не му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на до-
говори за јавна набавка и договори за јавно-приватно 
партнерство, и дека  не му е изречена споредна казна 
привремена или трајна забрана за вршење на одделна 
дејност,  ги издаваат надлежни органи во земјата каде е 
регистриран економскиот оператор. Во Република Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на овие потврди 
е Централниот регистар на Република Македонија. 

Потврдата за платени даноци, придонеси и други 
давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е ре-
гистриран економскиот оператор. Во Република Маке-
донија надлежен орган за издавање на оваа потврда е 
Управата за јавни приходи. 

Потврдата за економскиот оператор дека со правос-
илна пресуда не му е изречена прекршочна санкција 
забрана за вршење на професија, дејност или должност, 
односно привремена забрана за вршење одделна деј-
ност, ја издава надлежниот орган во државата каде е 
регистриран економскиот оператор. Во Република Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е 
Централниот регистар на Република Македонија. 

Горенаведените документи не смеат да бидат поста-
ри од шест месеци сметано од крајниот рок за доставу-
вање на понудите наназад. 
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Ако земјата во која е регистриран економскиот опе-
ратор не ги издава горенаведените документи, или ако 
тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, еко-
номскиот оператор може да достави изјава заверена кај 
надлежен орган. 

 
1.2  
Способност за вршење на професионална дејност 
 
За да ја докаже способноста за вршење на професи-

онална дејност, економскиот оператор треба да достави 
документ за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професи-
онално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран. 

 
ПРИЛОГ 3 

   
СТАНДАРДНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ 
 
I. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПО-

СОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 
 
1.1  
Лична состојба 
 
Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за 

доделување на договор за јавна набавка секој економ-
ски оператор: 

- на кој во последните пет години му била изречена 
правосилна пресуда за учество во злосторничка орга-
низација, корупција, измама или перење пари; 

- на кој му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на до-
говори за јавна набавка и договори за јавно приватно 
партнерство; 

- на кој му е изречена споредна казна привремена 
или трајна забрана за вршење на одделна дејност; 

- кој е во постапка на стечај или во постапка на лик-
видација; 

- кој има неплатени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки, освен ако на економскиот оператор му е 
одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите 
или другите јавни давачки во согласност со посебните 
прописи и истите редовно ги плаќа; 

- кому му е изречена прекршочна санкција забрана 
за вршење на професија, дејност или должност, однос-
но привремена забрана за вршење одделна дејност и 

- кој дава лажни податоци или не ги доставува по-
датоците што ги барал договорниот орган. 

За докажување на својата лична состојба, економ-
скиот оператор ги доставува следниве документи: 

- изјава на економскиот оператор дека во последни-
те пет години не му била изречена правосилна пресуда 
за учество во злосторничка организација, корупција, 
измама или перење пари; 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган; 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган; 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде економ-
скиот оператор е регистриран; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност; 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност. 

Изјавата на економскиот оператор дека во послед-
ните пет години не му била изречена правосилна пре-
суда за учество во злосторничка организација, коруп-
ција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишу-
ва самиот економски оператор и истата не мора да биде 
заверена од надлежен орган. 

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и 
постапка за ликвидација, како и потврдите од Региста-
рот на казни за сторени кривични дела на правните ли-
ца дека не му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на до-
говори за јавна набавка и договори за јавно-приватно 
партнерство, и дека  не му е изречена споредна казна 
привремена или трајна забрана за вршење на одделна 
дејност,  ги издаваат надлежни органи во земјата каде е 
регистриран економскиот оператор. Во Република Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на овие потврди 
е Централниот регистар на Република Македонија. 

Потврдата за платени даноци, придонеси и други 
давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е ре-
гистриран економскиот оператор. Во Република Маке-
донија надлежен орган за издавање на оваа потврда е 
Управата за јавни приходи. 

Потврдата за економскиот оператор дека со правос-
илна пресуда не му е изречена прекршочна санкција 
забрана за вршење на професија, дејност или должност, 
односно привремена забрана за вршење одделна деј-
ност, ја издава надлежниот орган во државата каде е 
регистриран економскиот оператор. Во Република Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е 
Централниот регистар на Република Македонија. 

Горенаведените документи не смеат да бидат поста-
ри од шест месеци сметано од крајниот рок за доставу-
вање на понудите наназад. 

Ако земјата во која е регистриран економскиот опе-
ратор не ги издава горенаведените документи, или ако 
тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, еко-
номскиот оператор може да достави изјава заверена кај 
надлежен орган. 

 
1.2  
Способност за вршење на професионална дејност 
 
 
За да ја докаже способноста за вршење на професи-

онална дејност, економскиот оператор треба да достави 
документ за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професи-
онално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран. 

 
ПРИЛОГ 4 

 
СТАНДАРДНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

НАБАВКА НА ТОНЕРИ 
 
I. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПО-

СОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 
 
1.1  
Лична состојба 
 
Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за 

доделување на договор за јавна набавка секој економ-
ски оператор: 

- на кој во последните пет години му била изречена 
правосилна пресуда за учество во злосторничка орга-
низација, корупција, измама или перење пари; 
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- на кој му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на до-
говори за јавна набавка и договори за јавно приватно 
партнерство; 

- на кој му е изречена споредна казна привремена 
или трајна забрана за вршење на одделна дејност; 

- кој е во постапка на стечај или во постапка на лик-
видација; 

- кој има неплатени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки, освен ако на економскиот оператор му е 
одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите 
или другите јавни давачки во согласност со посебните 
прописи и истите редовно ги плаќа; 

- кому му е изречена прекршочна санкција забрана 
за вршење на професија, дејност или должност, однос-
но привремена забрана за вршење одделна дејност и 

- кој дава лажни податоци или не ги доставува по-
датоците што ги барал договорниот орган. 

За докажување на својата лична состојба, економ-
скиот оператор ги доставува следниве документи: 

- изјава на економскиот оператор дека во последни-
те пет години не му била изречена правосилна пресуда 
за учество во злосторничка организација, корупција, 
измама или перење пари; 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган; 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган; 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде економ-
скиот оператор е регистриран; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност; 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност. 

Изјавата на економскиот оператор дека во послед-
ните пет години не му била изречена правосилна пре-
суда за учество во злосторничка организација, коруп-
ција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишу-
ва самиот економски оператор и истата не мора да биде 
заверена од надлежен орган. 

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и 
постапка за ликвидација, како и потврдите од Региста-
рот на казни за сторени кривични дела на правните ли-
ца дека не му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на до-
говори за јавна набавка и договори за јавно-приватно 
партнерство, и дека  не му е изречена споредна казна 
привремена или трајна забрана за вршење на одделна 
дејност,  ги издаваат надлежни органи во земјата каде е 
регистриран економскиот оператор. Во Република Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на овие потврди 
е Централниот регистар на Република Македонија. 

Потврдата за платени даноци, придонеси и други 
давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е ре-
гистриран економскиот оператор. Во Република Маке-
донија надлежен орган за издавање на оваа потврда е 
Управата за јавни приходи. 

Потврдата за економскиот оператор дека со правос-
илна пресуда не му е изречена прекршочна санкција 
забрана за вршење на професија, дејност или должност, 
односно привремена забрана за вршење одделна деј-
ност, ја издава надлежниот орган во државата каде е 
регистриран економскиот оператор. Во Република Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е 
Централниот регистар на Република Македонија. 

Горенаведените документи не смеат да бидат поста-
ри од шест месеци сметано од крајниот рок за доставу-
вање на понудите наназад. 

Ако земјата во која е регистриран економскиот опе-
ратор не ги издава горенаведените документи, или ако 
тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, еко-
номскиот оператор може да достави изјава заверена кај 
надлежен орган. 

 
1.2  
Способност за вршење на професионална дејност 
 
За да ја докаже способноста за вршење на професи-

онална дејност, економскиот оператор треба да достави 
документ за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професи-
онално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран. 

 
ПРИЛОГ 5 

 
СТАНДАРДНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

НАБАВКА НА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ 
 
I. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПО-

СОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 
 
1.1  
Лична состојба 
 
Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за 

доделување на договор за јавна набавка секој економ-
ски оператор: 

- на кој во последните пет години му била изречена 
правосилна пресуда за учество во злосторничка орга-
низација, корупција, измама или перење пари; 

- на кој му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на до-
говори за јавна набавка и договори за јавно приватно 
партнерство; 

- на кој му е изречена споредна казна привремена 
или трајна забрана за вршење на одделна дејност; 

- кој е во постапка на стечај или во постапка на лик-
видација; 

- кој има неплатени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки, освен ако на економскиот оператор му е 
одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите 
или другите јавни давачки во согласност со посебните 
прописи и истите редовно ги плаќа; 

- кому му е изречена прекршочна санкција забрана 
за вршење на професија, дејност или должност, однос-
но привремена забрана за вршење одделна дејност и 

- кој дава лажни податоци или не ги доставува по-
датоците што ги барал договорниот орган. 

За докажување на својата лична состојба, економ-
скиот оператор ги доставува следниве документи: 

- изјава на економскиот оператор дека во последни-
те пет години не му била изречена правосилна пресуда 
за учество во злосторничка организација, корупција, 
измама или перење пари; 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од 
надлежен орган; 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвида-
ција од надлежен орган; 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јав-
ни давачки од надлежен орган од земјата каде економ-
скиот оператор е регистриран; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен 
повик, доделување на договори за јавна набавка и дого-
вори за јавно-приватно партнерство; 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кри-
вични дела на правните лица дека не му е изречена 
споредна казна привремена или трајна забрана за врше-
ње на одделна дејност; 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена прекршочна санкција забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност, односно привремена 
забрана за вршење одделна дејност. 

Изјавата на економскиот оператор дека во послед-
ните пет години не му била изречена правосилна пре-
суда за учество во злосторничка организација, коруп-
ција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишу-
ва самиот економски оператор и истата не мора да биде 
заверена од надлежен орган. 

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и 
постапка за ликвидација, како и потврдите од Региста-
рот на казни за сторени кривични дела на правните ли-
ца дека не му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на до-
говори за јавна набавка и договори за јавно-приватно 
партнерство, и дека  не му е изречена споредна казна 
привремена или трајна забрана за вршење на одделна 
дејност,  ги издаваат надлежни органи во земјата каде е 
регистриран економскиот оператор. Во Република Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на овие потврди 
е Централниот регистар на Република Македонија. 

Потврдата за платени даноци, придонеси и други 
давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е ре-
гистриран економскиот оператор. Во Република Маке-
донија надлежен орган за издавање на оваа потврда е 
Управата за јавни приходи. 

Потврдата за економскиот оператор дека со правос-
илна пресуда не му е изречена прекршочна санкција 
забрана за вршење на професија, дејност или должност, 
односно привремена забрана за вршење одделна деј-
ност, ја издава надлежниот орган во државата каде е 
регистриран економскиот оператор. Во Република Ма-
кедонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е 
Централниот регистар на Република Македонија. 

Горенаведените документи не смеат да бидат поста-
ри од шест месеци сметано од крајниот рок за доставу-
вање на понудите наназад. 

Ако земјата во која е регистриран економскиот опе-
ратор не ги издава горенаведените документи, или ако 
тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, еко-
номскиот оператор може да достави изјава заверена кај 
надлежен орган. 

 
1.2  
Способност за вршење на професионална дејност 
 
За да ја докаже способноста за вршење на професи-

онална дејност, економскиот оператор треба да достави 
документ за регистрирана дејност како доказ дека е ре-
гистриран како физичко или правно лице за вршење на 
дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професи-
онално здружение согласно со прописите на земјата ка-
де што е регистриран. 

Доказ издаден од надлежен орган за исполнување 
на посебните услови за вршење на дејноста пропишани 
согласно со закон кои се однесуваат на предметот на 
договорот. [доколку се пропишани посебни услови за 
вршење на дејноста за предметот на набавка] 

 
1.3 
Економска и финансиска состојба 
 
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
неговата економска и финансиска состојба, економски-
от оператор треба да го исполнува следниов минима-
лен услов: 

- да има остварено приход не помал од проценетата 
вредност на набавката во најмалку една од последните 
три години. 

 Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во 
период помал од три години, минимален услов за ут-
врдување на економската и финансиската состојба е 
економскиот оператор да го остварил условот од ста-
вот 1 во годините за кои постојат податоци.  

Економскиот оператор го докажува исполнувањето 
на минималниот услов  со доставување: 

- извод од целокупниот промет на претпријатието 
(податок од билансот на успех издаден од надлежен 
орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму ка-
де што е соодветно, од прометот во областа која се 
покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу 
за последните три финансиски години за кои се распо-
ложливи ваквите информации во зависност од датумот 
на кој претпријатието е основано или започнало со ра-
бота и во зависност од достапноста на таквите инфор-
мации. 

Доколку билансите на состојба и успех биле пред-
мет на комерцијална ревизија, економскиот оператор 
може да ги достави истите како доказ дека го исполну-
ва минималниот услов за утврдување на економската и 
финансиската состојба без да бидат дополнително заве-
рени од надлежен орган. 

Доколку билансите на состојба и успех не биле пред-
мет на комерцијална ревизија, економскиот оператор ги 
доставува истите заверени, односно издадени од надле-
жен орган како доказ дека го исполнува минималниот ус-
лов за утврдување на економската и финансиската сос-
тојба. Надлежен орган во Република Македонија е Цен-
тралниот регистар на Република Македонија. 

Економската и финансиската способност на еко-
номскиот оператор може да биде поддржана од друг 
субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот 
оператор и тој субјект, освен кога се работи за подато-
ците од билансот на успех. Ако економскиот оператор 
ја докажува својата економска и финансиска способ-
ност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој 
е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ де-
ка тој субјект ќе му ги стави на располагање на економ-
скиот оператор соодветните финансиски средства. 
Против субјектот кој ја обезбедува финансиската под-
дршка не смее да е изречена правосилна пресуда за 
учество во криминална организација, корупција, изма-
ма или за перење на пари.  

Ако економски оператори поднесат понуда како 
група на економски оператори, економската и финан-
сиската состојба се докажува со земање предвид на ре-
сурсите на сите членови на групата. Ако групата на 
економски оператори настапува со финансиска под-
дршка од трет субјект, економската и финансиска сос-
тојба се утврдува согласно напред наведеното. 

 
1.4 
Техничка или професионална способност  
 
За да се квалификува како способен за извршување 

на предметниот договор за јавна набавка од аспект на 
неговата техничка или професионална способност, еко-
номскиот оператор треба да го исполнува следниов ми-
нимален услов: 

- Искуство во успешно реализирани договори пов-
рзани со предметот на набавка во последните три годи-
ни  

Економскиот оператор го докажува исполнувањето 
на минималниот услов со доставување: 

 - Листа на успешно реализирани договори поврза-
ни со предметот на набавка во последните три години, 
со вредности на договорите, датуми на склучување, ку-
пувачи (договорни органи или економски оператори), 
со обезбедување на потврда за извршени испораки из-
дадени од примателите или, доколку такви потврди не 
можат да се обезбедат од причини вон контрола на еко-
номскиот оператор, само со негова изјава за извршени 
испораки. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
4891. 

Врз основа на член 37 од Законот за заштита на на-
селението од заразни болести (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14), 
Министерот за здравство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИМУНОПРОФИЛАКСА, ХЕМИОПРОФИ-
ЛАКСА, ЛИЦАТА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ОВИЕ 

МЕРКИ, НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ 
НА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

 
Со овој правилник поблиску се пропишуваат иму-

нопрофилаксата, хемиопрофилаксата, лицата кои под-
лежат на овие мерки, начинот на изведување и водење 
на евиденција и документација. 

За имунопрофилакса и хемиопрофилакса против 
одредени заразни болести се употребуваат имунобио-
лошки препарати (вакцини и специфични имуноглобу-
лини) и лекови, кои имаат сертификат и за кои е изда-
дена дозвола за пуштање во промет од страна на над-
лежната институција за контрола на лекови во Репуб-
лика Македонија и се според препораките на Светската 
Здравствена Организација. 

 
Член 2 

Имунизацијата може да биде активна и пасивна. 
Активната имунизација се спроведува со вакцина-

ција, односно ревакцинација.  
За активна имунизација против одредени заразни 

болести се употребуваат вакцини произведени од мр-
тви или живи, но доволно ослабени (атенуирани) при-
чинители на заразни болести или нивни производи и 
вакцини добиени на база на генетска, рекомбинантна 
технологија. 

За пасивна имунизација се употребуваат специфич-
ни имуноглобулини од хумано потекло. 

 
Член 3 

Вакцинацијата против една заразна болест се спро-
ведува со давање на поединечна вакцина (моновален-
тна), а против повеќе заразни болести со давање на 
комбинирана вакцина (поливалентна), или истовреме-
но давање на повеќе поединечни или комбинирани вак-
цини. 

При истовременото давање на повеќе инјекциони 
вакцини, вакцините се даваат во различни екстреми-
тети. 

Ревакцинацијата против заразна болест се спрове-
дува со давање на една доза (buster) од соодветната по-
единечна, односно комбинирана вакцина или нивно ис-
товремено давање. 

 
Член 4 

Растојание помеѓу давање на две различни мртви 
вакцини, жива вакцина и вакцина добиена на база на 
генетска, рекомбинантна технологија,мртва вакцина и 
вакцина добиена на база на генетска, рекомбинантна 
технологија, или една мртва и една жива вакцина не се 
потребни. 

Растојанието помеѓу давање на различни живи вак-
цини, доколку не се даваат истовремено, мора да биде 
најмалку четири недели. 

Растојанието помеѓу давање на две дози од иста 
вакцина не смеат да бидат пократки од препорачаните 
минимални интервали помеѓу дозите, регулирани со 
овој правилник и согласно препораката од производи-
телот. 

Доколку растојанието помеѓу дозите на вакцина го 
надмине препорачаниот интервал  дозите не се пониш-
туваат и се продолжува со вакцинација со следна доза. 

Растојание помеѓу давање на мртви вакцини и иму-
ноглобулини не е потребно. 

Растојание помеѓу давање на живи вакцини и иму-
ноглобулини, потребно е во следните случаи: 

1. Ако се дадени: трансфузија на крв, деривати на 
крв кои содржат антитела или имуноглобулини, во 
растојание пократко од 14 дена после давањето на жи-
ва вирусна вакцина,живата вакцина мора да се даде 
повторно во предвиденото растојание после имуногло-
булинот, освен оралната полио вакцина која во тој слу-
чај не мора да се повтори; 

2. Ако се дадени: трансфузија на крв, деривати на 
крвта кои содржат антитела или имуноглобулин, жива-
та вакцина може да се даде најрано после три месеци, 
по совет на имунолог, освен орална полио вакцина која 
може да се даде во било кое растојание после давањето 
на наведените препарати. 

 
Член 5 

Активна имунизација против заразните болести се 
спроведува во текот на целата година. 

Активната имунизација се спроведува се додека не 
се опфатат сите лица за кои е пропишана имунизација, 
освен лицата кај кои се утврдени трајни контраиндика-
ции. 

Ако во која и да е населба или во дел од населба 
бројот на имунизираните лица е под 95% опфат, сог-
ласно мислењето на Институтот за јавно здравје на Ре-
публика Македонија и Државниот санитарен и здрав-
ствен инспекторат, имунизацијата се спроведува се до-
дека не се достигне потребниот процент. 

Пасивна имунизација се спроведува по индикација. 
 

II. КОНТРАИНДИКАЦИИ 
 

Член 6 
Епидемија на заразна болест против која се спрове-

дува имунизација не е контраиндикација за имунизаци-
ја на лицата против таа болест. 

Епидемија на една заразна болест може да биде 
привремена контраиндикација за спроведување на иму-
низација против други заразни болести (освен против: 
беснило, акутен вирусен хепатит Б и тетанус, кај ек-
спонирани и повредени лица) врз основа на мислењето 
на епидемиолошката служба на надлежниот Центар за 
јавно здравје односно неговата организациона единица 
за своето подрачје, Центарот за јавно здравје Скопје, за 
град Скопје и Институтот за јавно здравје  на Републи-
ка Македонија за територијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст:  ЦЈЗЦЈЗСкопје и ИЈЗ РМ). 

 
Член 7 

Имунизација против заразни болести не може да се 
спроведе кај лица кај кои постојат контраиндикации, сé 
додека тие постојат. 

Контраиндикација за имунизација на поедини лица 
против заразни болести можат да бидат општи и по-
себни, а по траење – привремени или трајни. 

 
Член 8 

Општи контраиндикации за активна имунизација 
се: 

1. Акутни заболувања 
2. Фебрилни состојби 
3. Анафилаксија на компоненти на вакцината 
4. Тешки поствакцинални компликации на претход-

ната доза на вакцина 
Освен контраиндикациите од ставот 1. на  овој 

член, контраиндикации за живи вирусни вакцини се и: 
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1. Состојби на намалена отпорност (имунодефици-
ентна состојба заради: примарни имнодефициентни 
состојби, малигни заболувања, терапија со антиметабо-
лици, поголеми дози кортикостероиди, алкилирачки 
соединенија или со радијација и други утврдени состој-
би на имуносупресија); 

2. Бременост. 
Контраиндикациите не се однесуваат на имуниза-

ција кај експонирани и повредени лица против бес-
нило, акутен вирусен хепатит Б и тетанус, освен во 
случаите на анафилаксија на компоненти на вакцина 
против беснило, акутен вирусен хепатит Б и тетанус, 
кога може да се даде само специфичен имуноглобулин. 

Посебни контраиндикации за активна имунизација 
наведени се со секоја имунизација посебно. 

 
Член 9 

Привремена контраиндикација за имунизација про-
тив одредена заразна болест утврдува доктор на ме-
дицина кој ја спроведува имунизацијата, односно под 
чиј надзор таа се спроведува, со преглед на лицата кои 
се имунизираат и со увид во здравствената документа-
ција на тие лица. 

Постоење на привремена контраиндикација се впи-
шува во здравствената документација (картонот за 
имунизација - личниот картон за извршена имуниза-
ција) и се одредува време и место за спроведување на 
одложената имунизација. 

 
Член 10 

Трајните контраиндикации за примена на одредена 
вакцина кај одредени лица ги одредува посебно тело - 
Стручен тим за утврдување на трајни контраиндикации 
и поствакцинални компликации, при ЈЗУ Универзитет-
ска клиника за детски болести - Скопје ( во поната-
мошниот текст: стручен тим). 

Стручнот тим од ставот 1 на овој член  се назначува 
од страна на  министерот за здравство. 

Стручниот тим ги одредува трајните контраиндика-
ции за имунизација на одредени лица на територијата 
на целата држава. 

За работата на  Стручниот тим се води посебна еви-
денција и документација при ЈЗУ Универзитетска кли-
ника за детски болести Скопје. 

Стручниот тим го сочинуваат постојани членови:  
1. Доктор на медицина, специјалист епидемиолог; 
2. Доктор на медицина, специјалист педијатар. 
3. Доктор на медицина, специјалист имунолог 
Стручниот тим се состанува на барање на докторот 

кој спроведува имунизација и кој поднесува Барање за 
утврдување на трајни контраиндикации за спроведува-
ње на имунизација кај поедино лице, или на барање на 
епидемиолошка служба на ЦЈЗ/ОЕ односно ЦЈЗСкопје, 
по спроведено истражување околу пријавената по-
ствакцинална компликација. 

Барање од ставот 5 на овој член докторот го подне-
сува на Образец број 1, а надлежната епидемиолошка 
служба на Образец број 1А, кои се дадени во прилог на 
овој правилник и претставуваат негов составен дел.  

Докторот кој поднесува Барање за утврдување на 
трајна контраиндикација за имунизација со одредена 
вакцина за одредено лице, учествува во работата на 
Стручниот тим до утврдување на трајната контраинди-
кација. 

На барање на постојаните членови на Стручниот 
тим, од страна на министерот за здравство може да се 
одредат и други, повремени членови од разни специ-
јалности од медицината кои ќе учествуваат во работата 
на Стручниот  тим. 

 
Член 11 

Стручниот тим утврдува трајна контраиндикација 
за имунизација со одредена вакцина и за тоа издава 
потврда. 

Потврдата се издава ако се утврди постоење на 
трајна контраиндикација за имунизација против одре-
дена болест со одредена вакцина, или ако се утврди 
тешка поствакцинална компликација на претходно да-
дената доза вакцина. 

Потврда од ставот 1 на овој член се издава на Обра-
зец број 2 кој е даден во прилог на  овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Потврдата Стручниот тим ја доставува до епидеми-
олошката служба при надлежниот ЦЈЗ или ЦЈЗСкопје, 
епидемиолошката служба при ИЈЗ РМ, како и на здрав-
ствената установа која ја спроведува имунизацијата и 
матичниот доктор на лицето кај кое е утврдена трајна 
контраиндикација за одредена вакцина. 

Сите горенаведени здравствени установи водат еви-
денција за доставените потврди за трајна контраинди-
кација за одредена вакцина на територијата за која се 
основани. 

Утврдената трајна контраиндикација се впишува во 
здравствената документација на пациентот (картонот 
за имунизација - личниот картон за извршени имуниза-
ции, здравствениот картон и здравствената легитима-
ција/електронска здравствена карта). 

 
III. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ 

БОЛЕСТИ 
 

Член 12 
Имунизацијата против одредени заразни болести 

опфаќа: 
1. Задолжителна активна имунизација на лица на 

одредена возраст; 
2. Задолжителна имунизација на лица експонирани 

на одредени заразни болести по епидемиолошки инди-
кации; 

3. Активна имунизација на лица по клинички и епи-
демиолошки  индикации; 

4. Активна имунизација на патници во меѓународ-
ниот сообраќај. 

 
1. Задолжителна континуирана активна имунизација 

на лица на одредена возраст 
 

1.1. Активна имунизација против акутен вирусен 
хепатитис Б 

 
Член 13 

Вакцинацијата против акутниот вирусен хепатитис 
Б се спроведува со вакцина против хепатитис Б (во по-
натамошниот текст HB вакцина), произведена со метод 
на генетски инжињеринг, како поединечна HB вакцина 
или во состав на поливалентна вакцина. 

Со вакцинацијата се опфаќаат сите новороденчиња.  
 

Член 14 
Вакцинацијата се спроведува со давање на три дози 

HB вакцина, како поединечна HB вакцина  или во сос-
тав на поливалентна вакцина . 

Првата доза на вакцина, на децата кои се родени во 
родилиште се дава во родилиштето, како поединечна 
HB вакцина во текот на првите 24 часа по раѓањето. 

Првата доза на вакцина на деца кои не се родени во 
родилиште се дава веднаш, во надлежната здравствена 
установа која спроведува вакцинација. 

Втората доза на вакцина се дава на растојание кое 
не смее да биде пократко од еден месец по давање на 
првата доза. 

Третата доза на вакцина се дава на растојание не 
пократко од шест месеци после давањето на првата до-
за на HB вакцина, односно не пократко од два месеца 
после давањето на втората доза.  
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Вакцинација против акутниот вирусен хепатит Б по 
правило треба да се заврши до навршени 12 месеци жи-
вот, а најдоцна до 18 месеци од животот.  

 
Член 15 

Вакцинацијата се врши со  0,5 ml (педијатриска до-
за) интрамускулно, во предно-надворешниот дел на 
натколеницата. 

 
Член 16 

Децата кај кои не е отпочната вакцинацијата до 18 
месеци од животот, се вакцинираат најдоцна до отпоч-
нување на основното образование,  со давање на три 
дози HB вакцина ( педијатриска доза )  по шема 0, 1  и 
6 месеци. 

Децата кои не се потполно вакцинирани до 18 месе-
ци од животот ги примаат дозите на вакцина кои им 
недостигаат, најдоцна до отпочнување на основното 
образование. 

Вакцината се дава 0,5 мл. длабоко интрамускулно 
во делтоидниот мускул. 

 
1.2. Активна имунизација против туберкулоза 
 

Член 17 
Вакцинација против туберкулоза се спроведува со 

жива вакцина добиена од Bacillus Calmette-Guerin (во 
понатамошниот текст: BCG вакцина) кај деца во прва 
година од животот.  

 
Член 18 

Децата  се вакцинираат со BCG вакцина при отпуш-
тање од родилиште, а деца родени надвор од родилиш-
те до навршени 2 месеци од живот. 

Децата кои не можеле да бидат вакцинирани во ро-
дилиште, односно до навршени 2 месеци од животот, 
треба да се вакцинираат до навршени 12 месеци од жи-
вотот. 

Вакцинацијата кај деца до 12 месеци од животот се 
врши без претходно туберкулинско тестирање. Исклу-
чок се оние деца кои живеат со познат извор на тубер-
кулозна инфекција, кај кои се врши туберкулинско тес-
тирање и се вакцинираат само негативните. 

Децата кои наполниле 12 месеци од животот, а 
сeуште не се вакцинирани против туберкулоза, подле-
жат на задолжителна BCG вакцинација до наполнети 
14 години од животот, по претходно туберкулинско 
тестирање. Се вакцинираат само децата со негативна 
туберкулинска реакција, а децата со позитивен тубер-
кулински тест не подлежат на вакцинација. 

Децата родени од ХИВ позитивни мајки се вакци-
нираат после 3 месеци од раѓањето, само ако се ХИВ 
негативни. 

Децата родени од мајки со бактериолошки потврде-
на активна форма на туберкулоза се вакцинираат после 
давање на хемиопрофилакса во траење од три месеци, 
само ако туберкулинскиот тест е негативен. Кај децата 
со туберкулин позитивен тест се продолжува со хеми-
опрофилакса до 6 месеци. 

Деца родени во родилиште од мајки со негативна 
форма на туберкулоза (или вонбелодробна форма на 
туберкулоза) се вакцинираат  при отпуштање од роди-
лиште. 

Доказ за успешна вакцинација е белег на местото на 
апликација на вакцината, поголем од 3 мм во пречник. 
Децата кои немаат белег или белегот е помал од 3 мм, 
треба повторно да се вакцинираат во седмиот месец, а 
најдоцна до навршување на 12 месеци од животот.  

Кај децата над 12 месечна возраст кај кои не е фор-
миран белег после две уредно спроведени вакцинации 
во текот на првата година од животот, не е потребно 
повторно вакцинирање.“ 

Член 19 
На вакцинација против туберкулоза подлежат и 

здравствени работници и друг помошен персонал, кои 
се вработуваат во здравствени установи во кои се ди-
јагностицираат и лекуваат болни од туберкулоза, ако 
туберкулинскиот тест им е негативен. 

 
Член 20 

Ревакцинација против туберкулоза не се спрове-
дува. 

 
Член 21 

Вакцината BCG се дава во доза 0,05 ml за деца до 
12 месеци од животот, а за деца постари од 12 месеци 
во доза од 0,1 ml  интрадермално, во пределот на дел-
тоидниот мускул на левото рамо. 

 
Член 22 

Туберкулинско тестирање се врши по методата 
Mantoux, со интрадермална апликација на 0,1 мл тубер-
кулин ППД РТ 23, со 5 туберкулински единици. Се ап-
лицира на границата помеѓу горната и средната трети-
на на левата подлактица, на границата помеѓу дорзал-
ната и воларната страна. 

Резултатот од туберкулинското тестирање се чита 
после 72 часа. 

Туберкулинската реакција се смета за негативна ако 
нема никаква реакција на местото на апликацијата или 
зоната на индурација е помала од 6 мм во пречник. 

Туберкулинската реакција е позитивна ако пречни-
кот на зоната на индурација е во границите од 6-15 мм. 

Хиперреакција на туберкулин постои доколку зона-
та на индурација е поголема од 16 мм и поголема од 16 
мм. во пречник. 

Децата кај кои туберкулинската реакција е поголе-
ма од 16 мм се упатуваат во диспанзери за белодробни 
заболувања и туберкулоза или во ЈЗУ „Институт за бе-
лодробни заболувања и туберкулоза “ во Скопје. 

 
Член 23 

Освен општите контраиндикации од членот 8 на 
овој правилник за вакцинација против туберкулоза, по-
себни контраиндикации се пореметувања на целулар-
ниот имунитет поради ХИВ инфекција и други при-
чини.  

 
1.3. Активна имунизација против заболувања  
причинети од хемофилус инфлуенца тип „Б“ 
 

Член 24 
Вакцинација против заболувања причинети од хе-

мофилус инфлуенце тип „Б“ се спроведуваат со давање 
на коњугирана вакцина против заболувања причинети 
од хемофилус инфлуенце тип „Б“ (во понатамошниот 
текст: Hib вакцина), како пединечна или во состав на 
поливалентна вакцина. 

Вакцинацијата со Hib вакцина се спроведува кај де-
ца со навршени 60 дена од животот (навршени 2 ме-
сеци) до навршени 6 месеци од животот, со давање на 
три дози Hib вакцина на растојание од 1 до 3 месеци.  

Доколку вакцинацијата  со Hib вакцина не е  започ-
ната  до навршени 6 месеци од животот,вакцинацијата 
кај деца на возраст од 6 месеци до 12 месеци се спрове-
дува со давање на две дози вакцина на растојание кое 
не смее да биде пократко од еден месец. 

Вакцинацијата кај деца од навршени 12 месеци од 
животот до 5 години , се спроведува со давање на една 
доза Hib вакцина. 

Ревакцинација на децата кои се примовакцинирани 
до 12 месеци се врши со давање на една доза Hib вак-
цина после 6 месеци од последната примена доза,нај-
доцна  до 18 месеци, а за примовакцинираните по нав-
ршени 12 месеци не се дава ревакцинација. 
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Hib вакцината се дава интрамускулно, во предно-
надворешниот дел на натколеницата., а кај поголеми 
деца може и во делтоидниот мускул по 0,5 мл. 

 
1.4. Активна имунизација против дифтерија,  

тетанус и голема кашлица 
 

Член 25 
Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема 

кашлица се спроведуваат со давање на комбинирана 
вакцина против дифтерија, тетанус и голема кашлица 
ацелуларна  или целуларна (во понатамошниот текст: 
DTaP. или DTwP вакцина) како пoединечна или во сос-
тав на поливалентна вакцина. 

Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема 
кашлица започнува кога детето ќе наврши 60 дена од 
животот (навршени два месеци) и по правило треба да 
се заврши до навршување на 6 месеци од животот на 
детето, а најдоцна до навршени 12 месеци од животот. 

Ако од било кои причини  вакцинацијата од ставот 
2. на овој член не се спроведе во предвидениот рок, 
или не се спроведе потполно, детето ќе се вакцинира 
во периодот и после навршени 12 месеци од животот, а 
најдоцна до навршени 5 години од животот. 

 
Член 26 

Вакцинацијата се спроведува со давање на серија 
од три дози DTaP. или DTwP вакцина на препорачано 
растојание од 1 до 3 месеци.  

 
Член 27 

Лицата кои не го примиле пропишаниот број дози 
ги примаат дозите кои им недостасуваат, без оглед на 
растојанието меѓу нив. 

Растојанието помеѓу две дози  од вакцината не смее 
да биде пократко од 1 месец. 

 
Член 28 

Покрај општите контраиндикации од членот 8 од  
овој правилник – посебни контраиндикации за вакци-
нација против голема кашлица со примена на DTwP 
вакцина се еволутивни невролошки заболувања (некон-
тролирана епилепсија, инфантилни спазми, прогресив-
на енцефалопатија). 

 
Член 29 

Детето од навршени 2 месеци од животот до нав-
ршени 5 години,  кај кое ќе се утврди постоење на кон-
траиндикација за примена на DTwP вакцина заради 
тешка поствакцинална компликација на претходната 
доза DTwP вакцина (целуларна вакцина), ќе се вакци-
нира со DT вакцина или комбинирана вакцина против 
дифтерија, тетанус со ацелуларна пертусис компонента 
(во понатамошниот текст: DTaP вакцина) на начин кој 
ќе го утврди стручниот тим од членот 10  од овој пра-
вилник. 

Детето  од навршени 2 месеца до навршени 5 годи-
ни од животот кај кое ќе се утврди постоење на трајна 
контраиндикација за примена на DTwP или DTaP вак-
цина поради посебна контраиндикација за вакцинација 
против голема кашлица, ќе се вакцинира со комбини-
рана вакцина против дифтерија и тетанус (во поната-
мошниот текст DT вакцина).  

 
Член 30 

Вакцинацијата против дифтерија, тетанус и перту-
сис се спроведува и кај деца од навршени 5 до наврше-
ни 14 години живот, ако дотогаш не се вакцинирани 
против овие заболувања или ако нема докази дека се 
вакцинирани, со давање на три дози комбинирана вак-
цина и тоа: прва доза на вакцината (DT, DTaP или dT) 
се дава веднаш, втората доза се дава на растојание не 

пократко од 1 месец од претходно дадената прва доза, 
а третата доза на растојание не пократко од 1 месец од 
втората доза и препорачано не подолго од 6 месеци од 
првата дадена доза. 

Непотполно вакцинирани лица кои претходно при-
миле само една доза вакцина, ги примаат дозите кои 
недостигаат, до вкупно три дози и тоа втората доза вед-
наш третата доза на растојание не пократко од еден ме-
сец од втората доза.  

Непотполно вакцинирани лица кои во минатото 
примиле две дози вакцина веднаш ја примаат третата 
доза која им недостасува.  

 
Член 31 

Вакцинација против тетанус се спроведува и кај ли-
ца постари од 14 години од животот ако дотогаш не би-
ле вакцинирани против ова заболување или ако нема 
докази за вакцинирање, со давање на три дози вакцина 
против тетанус – тетанусен токсоид (во понатамошни-
от текст: TT вакцина), и тоа првата доза се дава вед-
наш, втората доза на растојание не пократко од еден 
месец после првата доза, а третата доза на растојание 
не пократко од 1 месец од втората доза и препорачано 
не подолго од 6 месеци од приемот на првата доза вак-
цина. 

Вакцинација против тетанус се спроведува и кај ли-
ца постари од 14 години живот ако се непотполно вак-
цинирани, а примиле една или две дози вакцина со да-
вање на дозите кои недостасуваат, до вкупно три дози.  

 
Член 32 

Ревакцинацијата против дифтерија, тетанус и голе-
ма кашлица се спроведува една година после примо 
вакцинацијата. 

Првата ревакцинација против дифтерија, тетанус и 
голема кашлица се спроведува со давање на една доза 
на DTaP или DTwP вакцина како пoединечна или во 
состав на поливалентни вакцини кога ќе помине една 
година од потполната вакцинација. 

Втора ревакцинација против дифтерија, тетанус и 
голема кашлица се спроведува со давање на DTwP вак-
цина, или вакцина DTaP најдоцна до  петгодишна воз-
раст.  

Трета ревакцинација против дифтерија и тетанус се 
спроведува во второ одделение од основното образова-
ние со давање на една доза DT за деца со неполни 7 го-
дини или  dT (вакцина за возрасни)   за деца со напол-
нети  7 години  

Четврта  ревакцинација против дифтерија и тетанус 
се спроведува со давање на една доза dT (вакцина за 
возрасни) во завршното одделение на основното учи-
лиште, односно до навршени 14 години живот на де-
тето. 

Петта ревакцинација против тетанус се спроведува 
со давање на една доза ТT или dT вакцина на 18 го-
дишна возраст, односно во завршната година на сред-
ното образование. 

Примо и ревакцинацијата се спроведува со давање 
на 0,5 ml како поединечни или во состав на поливален-
тни вакцини, интрамускулно во пределот на делтоид-
ниот мускул. 

 
1.5. Активна имунизација против детска парализа 

 
Член 33 

Вакцинација против детска парализа се спроведува 
веднаш откако детето ќе наврши 60 дена од животот 
(навршени 2 месеци) до навршени 14 години живот.  

По исклучок, на вакцинација против детска парали-
за подлежат и децата веднаш по раѓањето (нулта доза 
на вакцина), ако за тоа постојат епидемиолошки инди-
кации. 
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Член 34 
Вакцинација против детска парализа се спроведува 

со жива тритипна орална полио вакцина (во поната-
мошниот текст: OPV3) ,жива двотипна орална полио 
вакцина (во понатамошниот текст: OPV2), и/ или мртва 
тритипна инактивирана полио вакцина (во понатамош-
ниот текст: IPV)како поединечна или во состав на по-
ливалентни вакцини.  

Вакцинацијата започнува кога детето ќе наврши 60 
дена од животот и се спроведува со давање на три дози 
вакцина на растојание од 1 до 3 месеци и по правило 
треба да заврши до 6 месеци од животот, а најдоцна до 
навршени 12 месеци од животот. 

Вакцинацијата со OPV3 или OPV 2 или IPV се 
спроведува со давање на три дози на растојанија кои не 
треба да бидат пократки од  4 недели.  

Доколку до навршените 12 месеци од животот, не за-
почнала вакцинацијата на детето со примена на прва доза 
вакцина против детската парализа,вакцинацијата  се спро-
ведува со давање на три дози , ОПВ 3,OPV2 или IPV. 

Во случаи на имунодефициенција и трајна контра-
индикација за OPV вакцина, вакцинација против детска 
парализа се спроведува со IPV, со апликација на три 
дози, на растојание кое не може да биде пократко од 4 
недели. 

 
Член 35 

Ревакцинацијата се спроведува со давање на една 
доза OPV3, OPV2 или IPV како поединечна или во сос-
тав на поливалентна вакцина, освен во случаите на 
имунодефициенција кога се дава една доза IPV.  

Првата ревакцинација против детската парализа се 
спроведува кај деца по една  година од завршувањето 
на потполна вакцинација. 

Втората ревакцинација против детска парализа се 
спроведувана на  7 годишна возраст, односно во второ 
одделение од основното образование.  

Третата ревакцинација против детска парализа се 
спроведува во завршното одделение на основното учи-
лиште, најдоцна до 14 годишна возраст. 

OPV3 и OPV2 се дава со капнување  на две капки 
вакцина во уста, а IPV се дава интрамускулно во доза 
од 0,5 ml, во делтоидниот мускул како поединечна или 
во состав на поливалентна вакцина. 

 
1.6. Активна имунизација против мали сипаници, 

заушки и црвенка – рубеола 
 

Член 36 
Вакцинацијата против мали сипаници, заушки и цр-

венка – рубеола се спроведува кај деца од навршени 12 
месеци до навршени 14 години од животот, со давање 
на една доза комбинирана жива вакцина против мали 
сипаници, заушки и црвенка – рубеола (во понатамош-
ниот текст: MRР вакцина). 

MRР вакцина се аплицира кога детето ќе наврши 12 
месеци од животот, а треба да се спроведе најдоцна до 
навршени 15 месеци од животот.  

 
Член 37 

Ако според проценката на епидемиолошката служ-
ба постојат епидемиолошки индикации, имунизација 
против мали сипаници е задолжителна и за децата од 
шест до 12 месеци од животот, но тие повторно  се вак-
цинираат од 15 до 24 месеци од животот. 

На имунизација против мали сипаници подлежат и 
децата од навршени 15 месеци до 14 години од живо-
тот кои се имунизирани против мали сипаници, ако за 
тоа постојат епидемиолошки индикации (заболување 
на имунизирани, епидемија на мали сипаници кај деца-
та од таа возраст) што ги утврдил надлежниот орган во 
државата и ако од претходната имунизација против ма-
ли сипаници изминало повеќе од една година. 

Член 38 
Ревакцинацијата против мали сипаници, заушки и 

црвенка – рубеола се спроведува при започнување на 
основното образование, со давање на една доза MRР 
вакцина.  

Ако од било кои причини ревакцинацијата не се 
спроведе во предвидениот рок од ставот 1 на овој член, 
детето ќе се ревакцинира до навршени 14 години жи-
вот. 

Ако од било кои причини детето не е вакцинирано 
согласно календарот, ќе се вакцинира и ревакцинира со 
MRР вакцина на растојание од најмалку 30 дена меѓу 
двете дози,  нajдоцна до 14 годишна возраст. 

Вакцинацијата и ревакцинацијата се спроведува со 
давање на 0,5 ml субкутано или интрамускулно . 

 
1.7. Активна имунизација против хуман папилома 

вирус - ХПВ 
 

Член 39 
Вакцинацијата против инфекции предизвикани со 

хуман папилома вирус (ХПВ) се спроведува со давање 
на рекомбинантна ХПВ вакцина на женски деца со на-
полнети 12  години .  

Вакцинацијата се спроведува со давање на две дози 
на вакцина. Втората доза се дава на растојание од 6 ме-
сеци по примената прва доза. 

Ако од било кои причини девојчето не е вакцинира-
но согласно календарот, се вакцинира со ХПВ вакцина 
по правило нajдоцна до 14 годишна возраст. 

Вакцинација со ХПВ вакцина кај девојчиња над 15 
годишна возраст се врши со давање на три дози вакци-
на во период  од  6 месеци. 

Растојанието помеѓу  првата и втората  доза ХПВ 
вакцина не треба да е пократко од 1 месец.  

Третата доза се дава на растојание не пократко од 1 
месец од втората доза  и на  растојание 6 месеци од 
првата доза.  

Вакцината се дава интрамускулно, со инјектирање 
на 0,5 ml вакцина во регијата на надлактицата. 

 
Член 40 

Покрај општите контраиндикации од овој правил-
ник кои важат за останатите вакцини, при ХПВ вакци-
нацијата треба да се обрне внимание на појавата на 
алергиските реакции.  

Вакцината не треба да се дава на лица кои се алер-
гични на било која од состојките на вакцината, на лица 
кои имале сериозна алергиска реакција на претходна 
доза на ХПВ вакцина, како и на женски лица кои во 
моментот се бремени или планираат бременост (не се 
препорачува давање на вакцината во тек на бременост).  

 
2. Задолжителна имунизација на експонирани лица 
на одредени заразни болести  - по епидемиолошки 

индикации 
 
2.1. Активна и пасивна имунизација против 

акутен вирусен хепатитис Б 
 

Член 41 
Активната имунизација против вирусен хепатитис 

Б се спроведува кај сите невакцинирани и непотполно 
вакцинирани лица вработени во здравствените уста-
нови, вклучувајќи ги и учениците и студентите во 
здравствено образовните струки (медицина, стоматоло-
гија, фармација) кои доаѓаат во непосреден контакт со 
инфективен материјал (крв или серум). 

Покрај лицата од став 1 од оваа точка, вакцинација 
против вирусен хепатитис Б се спроведува и кај: 

1. хемофиличари; 
2. болни на хемодијализа; 
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3. полови партнери на HBsAg позитивни лица; 
4. штитеници на установи за социјална заштита; 
5. лица кои инјектираат  дроги; 
6. инсулин зависни болни од шеќерна болест; 
7. болни од хроничен хепатит Ц; 
8. лица  со HIV/SIDA; 
9. лица со регистрирани сексуално преносливи ин-

фекции (СПИ) и нивни партнери; 
10.  лица кои имале инцидент со инфективен мате-

ријал (крв или серум). 
Лица кои се HBsAg и анти HBsAg негативни, а жи-

веат во близок контакт со носители на HBsAg исто така 
треба да се вакцинираат со HB вакцина, при што прио-
ритет имаат нивните полови партнери. 

 
Член 42 

За вакцинација на деца помлади од 10 години се да-
ва педијатриска доза вакцина (0,5 ml), а за вакцинација 
на лица постари од 10 години се дава доза за возрасни 
(1 ml)  HB вакцина добиена со генетски инженеринг. 

За вакцинација на пациенти на дијализа се дава 
двојна доза за определена возраст. 

 
Член 43 

Вакцинација против акутен вирусен хепатитис Б се 
спроведува со интрамускулно давање на три дози на 
HB вакцина по шема 0, 1 и 6 месеци. 

Вакцинација на лица кои имале инцидент со инфек-
тивен материјал и вакцинација на новородени од 
HBsАg позитивни мајки се спроведува со давање на че-
тири дози по шема: 0, 1, 2 и 12 месеци.  

Првата доза на вакцина се дава  веднаш по утврде-
ната индикација, а најдоцна 12 часа од моментот на 
инцидентот, односно раѓањето. 

Вакцинација на пациенти пред стапување на дија-
лиза се врши по шема 0, 1, 2 и 6 месеци. 

Невакцинираните и непотполно вакцинираните ли-
ца кои имале инцидент со инфективен материјал (крв 
или серум) и новородени деца на HBsАg позитивни 
мајки, подлежат и на задолжителна пасивна имуниза-
ција, односно задолжително се заштитуваат и со интра-
мускулно давање на хепатитис Б имуноглобулин (во 
понатамошниот текст: HBIG) во количина која ја 
препорачува производителот, веднаш по инцидентот, 
односно по раѓањето, а најдоцна 12 часа од моментот 
на инцидентот, односно на раѓањето. 

По исклучок, ако хепатитис Б имуноглобулинот кај 
новородени деца од HBsАg позитивни мајки не е даден 
во првите 12 часа, може да се даде најдоцна до 7 дена 
од раѓањето. 

HBIG се дава истовремено со првата доза вакцина, 
на спротивниот екстремитет. 

 
Член 44 

Ревакцинација се спроведува кај случаи на имуно-
дефициенција и кај болните на дијализа, со една доза 
на HB вакцина, 5 години после потполната вакцина-
ција. 

 
2.2. Активна и пасивна имунизација против  

беснило 
 

Член 45 
Активната имунизација против беснило се спрове-

дува со давање на современи инактивирани вакцини 
против беснило за хумана употреба, произведени на 
култура на клетки и препорачани од СЗО, со потенци-
јал од најмалку 2,5 I.E. по поединечна доза. 

Пасивната имунизација против беснило се спрове-
дува истовремено, со примена на хуман антирабичен 
имуноглобулин. 

Член 46 
Предекспозициона вакцинација против беснило се 

спроведува кај лица кои непосредно, професионално се  
изложени на инфекција со вирусот на беснило и тоа: 
лабораториски работници кои се изложени на вирусот 
на беснило, ветеринари, ветеринарни техничари, вете-
ринарни хигиеничари, зоохигиеничари, ловочувари, 
шумари и препаратори на животни, крзнари (лица кои 
обработуваат крзно од мрши на животни и го подгот-
вуваат за понатамошна употреба) и лица кои професио-
нално доаѓаат во контакт со лилјаци. 

Предекспозициона вакцинација против беснило се 
спроведува со давање на три поединечни дози на вак-
цина против беснило во пределот на делтоидниот мус-
кул, наизменично на спротивната рака, по шема 0, 7 и 
21 ден. 

Ревакцинацијата против беснило се спроведува на 
секои три години се додека лицето е непосредно про-
фесионално  изложено на ризикот од вирусот односно 
врши дејност согласно став 1 на овој член. 

 
Член 47 

Постекспозициона задолжителна имунизација про-
тив беснило се спроведува кај:  

1. Лице кое го каснало или на друг начин повреди-
ло бесно или на беснило сомнително диво или домаш-
но животно; 

2. Лице кое го каснало куче или мачка на непознат 
сопственик, што не можат да се подложат на десетод-
невен ветеринарен надзор; 

3. Лице кое го каснало куче или мачка, што во рок 
oд десет дена од денот на повредата на лицето ќе пока-
жат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиени 
или ќе заскитаат, а беснилото на животното не може да 
се исклучи со лабораториски преглед; 

4. Лице кое можело да се зарази со вирусот на бес-
нило преку слузница или оштетување на кожата. 

 
Член 48 

Постекспозициона имунизација против беснило се 
спроведува веднаш после утврдувањето на индикаци-
ите, со давање на 5 поединечни дози на вакцина против 
беснило во делтоидниот мускул, а кај малите деца во 
предно-надворешниот дел на натколеницата, интрамус-
кулно, наизменично на спротивниот екстремитет, по 
шема 0, 3, 7, 14 и 28 дена. 

Истовремено со давањето на прва доза на вакцина 
против беснило, во сите случаи, се дава еднократно и 
хуман антирабичен имуноглобулин (во натамошниот 
текст: HRIG) во дози од 20 I.E. на килограм телесна те-
жина. 

HRIG се инфилтрира во самата рана и околу раната, 
а остатокот од потребната количина се дава интрамус-
кулно во глутеалната регија. 

HRIG се аплицира во сите случаи, без разлика на 
времето поминато од експозицијата на вирусот на бес-
нило. 

Потребната количина на HRIG не смее да се над-
мине. 

Доколку постекспозиционата имунизација е започ-
ната со давање само на вакцина, додатното давање на 
HRIG може да се примени најдоцна до осмиот ден од 
започнатата вакцинација. 

Лицата кои се комплетно вакцинирани против бес-
нило со примена на современи вакцини против беснило 
од култура на клетки, согласно препораките на СЗО, 
после утврдената индикација од членот 47 од овој пра-
вилник, се вакцинираат со давање на две поединечни 
дози на вакцина против беснило во делтоидниот мус-
кул, по шема 0 и 3 дена, без давање на HRIG,доколку 
не се поминати три години од последната вакцинација.  
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Лицата кај кои се поминати повеќе од три години 
од последната вакцинација против беснило се вакцини-
раат комплетно со пет дози по шема 0, 3, 7, 14 и 28 
дена. 

Кај лицата кои се некомплетно вакцинирани или кај 
кои не постои документација за вакцинација или кај 
кои постои докажана имуносупресија, после повторно 
утврдената индикација од членот 47 од овој правилник 
се спроведува комплетна активна и пасивна имуниза-
ција согласно со овој член.  

Истовремено со имунизацијата против беснило се 
врши имунизација против  тетанус, во согласност со 
овој правилник.  

 
2.3. Активна и пасивна имунизација против тетанус 

кај повредени лица 
 

Член 49 
Имунопрофилакса против тетанус кај повредени 

лица се спроведува со вакцинирање со адсорбирана ТТ 
(тетанус токсоид) вакцина (или dT вакцина)  и хуман 
антитетанус имуноглобулин (HTIG) на следниот на-
чин: 

1. Лицата кои се потполно вакцинирани и ревакци-
нирани против тетанус за својата возраст, а од послед-
ната доза до повредата не поминале 5 години, не доби-
ваат никаква вакцина,  ниту HTIG. 

2. Лицата кои се потполно вакцинирани и ревакци-
нирани против тетанус за својата возраст, а од послед-
ната доза до повредата поминало над 5 години, а по-
малку од 10 години, добиваат само една доза ТТ  (или 
dT)  вакцина, веднаш после повредата, а не добиваат 
HTIG. 

3. Лицата кои се потполно вакцинирани и ревакци-
нирани против тетанус за својата возраст, а од послед-
ната доза до повредата поминале повеќе од 10 години 
примаат ТТ (или dT)  вакцина и  250 I.E. HTIG. 

4. Лицата кои примиле помалку од три дози ТТ 
(или dT)  вакцина продолжуваат со вакцинација до 
комплетирање на базичното вакцинирање (растојание-
то меѓу дозите да не е помало од еден ниту поголемо 
од 3 месеци) и примаат 250 I.E. HTIG.  

5. Невакцинирани лица, лица за коишто не е познат 
вакциналниот статус или немаат во себе докуметација 
која би ја покажале на увид при повредата, отпочнува-
ат со вакцинација со ТТ (или dT)  вакцина до комплет-
но вакцинирање со три дози по шема: прва доза ТТ 
(или dT)  вакцина веднаш, втора доза на растојание не 
помало од еден месец ниту подолго од 3 месеци, трета 
доза 6 месеци после втората доза, а ревакцинацијата се 
врши со давање на една доза, една година после дава-
њето на третата доза. Овие лица добиваат и HTIG со 
првата доза на вакцина, веднаш по настанување на пов-
редата.  

Вакцината ТТ (или dT)  и HTIG се даваат истовре-
мено, интрамускулно во спротивниот екстремитет. 

 
2.4. Активна имунизација против цревен тифус 
 

Член 50 
На задолжителна вакцинација против цревен тифус 

по епидемиолошки идикации подлежат: 
1. лица вработени на чистење на канализација и 

септички јами и на отстранување на смет и други от-
падни материјали од населени места, 

2. лица кои живеат во заедничко домаќинство со ба-
цилоносител на цревен тифус, 

3. лица вработени на ексхумација на тела на умрени 
лица. 

На предлог на епидемиолошката служба на надлеж-
ниот ЦЈЗ за својата територија, ЦЈЗСкопје за својата 
територија и ИЈЗРМ за територијата на Република Ма-

кедонија, на задолжителна вакцинација против цревен 
тифус по епидемиолошки индикации покрај лицата од 
став 1 на овој член подлежат и други целни групи, сог-
ласно Одлука на Комисијата за заразни болести при 
Министерството за здравство. 

Вакцинацијата се спроведува со давање на една до-
за вакцина според препораките на производителот. 

Ревакцинација на лицата кои подлежат на задолжи-
телна вакцинација против цревен тифус се спроведува 
со давање на една доза вакцина, после три години од 
вакцинацијата и се повторува на секои три години, се 
додека трае индикацијата. 

 
3. Активна имунизација по клинички  

и епидемиолошки индикации 
 

3.1. Активна имунизација против грип 
 

Член 51 
Вакцинација против грип се спроведува со мртва 

инактивирана вакцина против грип, произведена од це-
ли вируси или SPLIT вакцина која содржи делови од 
вирусот одговорни за имунитетот. 

Според клинички индикации, вакцинацијата се 
спроведува кај лица постари од 6 месеци кои имаат 
хронични пореметувања на белите дробови и кардио-
васкуларниот систем, метаболни пореметувања (вклу-
чувајќи ја и шеќерната болест), бубрежна дисфункција, 
хемоглобинопатија, имуносупресија и друго. 

Според епидемиолошки индикации вакцинација се 
спроведува кај: 

1. Лица сместени во геронтолошки центри и кај ли-
цата вработени во геронтолошките центри; 

2. Млади и стари лица сместени во установи за со-
цијална заштита и кај лицата вработени во тие уста-
нови; 

3. Лицата вработени во здравствени установи кои 
даваат здравствени услуги и спроведуваат здравствена 
дејност, а особено во одделенијата со зголемен ризик, 
стационари за хронично заболени лица и друго; 

4. Лица вработени во јавни служби кои се посебно 
експонирани на инфекција; 

5. Лица постари од 65 години живот. 
 

Член 52 
Децата кои прв пат се вакцинираат добиваат две до-

зи вакцина на растојание од 30 дена, а наредните годи-
ни само по една доза вакцина согласно упатството на 
производителот. 

Вакцината се дава интрамускулно или длабоко суб-
кутано во делтоидната регија, согласно упатството на 
производителот. 

 
3.2. Активна имунизација против заболувања пре-

дизвикани со hemofilus influence тип „В“ 
 

Член 53 
Вакцинација против заболувања предизвикани со 

hemofilus influence тип „В“ се спроведува со Hib вак-
цина, според клиничките индикации, кај деца постари 
од 2 години без оглед на претходниот вакцинален ста-
тус, и во случаите на : 

1. Трансплантација на органи и ткива; 
2. Спленектомија и српеста анемија; 
3. Хемиотерапија и терапија со зрачење кај малигни 

тумори; 
4. Симптоматски и асимптоматски HIV инфекции; 
5. Кај други клинички утврдени состојби на имуно-

дефициенција. 
Вакцинацијата се спроведува со една доза на вак-

цина:  
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1. Во периодот од 14 или повеќе денови пред пла-
нираната трансплантација, елективна спленектомија, 
терапија со зрачење или хемотерапија кај малигни ту-
мори; 

2. Кај асимптоматска HIV инфекција.  
Вакцинацијата се спроведува со две дози вакцина 

на растојание не пократко од еден месец во следните 
случаи: 

1. После извршена трансплантација на органите и 
ткивата во тек на имуносупресивната терапија, а спо-
ред советот на имунологот; 

2. Кога слезината не е во функција или 14 и повеќе 
денови после извршената спленектомија; 

3. Српеста анемија; 
4. Во тек на хемиотерапија или терапија со зрачење 

кај малигните тумори; 
5. Симптоматска HIV инфекција; 
6. Кај други клинички утврдени имунодефици-

енции.  
Индикациите за спроведување на овој вид вакцина-

ција ја поставува  доктор специјалист клиничар. 
 

3.3. Активна имунизација против заболувања пре-
дизвикани со Streptococcus pneumoniae (пнеумокок) 

 
Член 54 

Вакцинацијата против заболувања предизвикани со 
Streptococcus pneumoniae (пнеумокок) се врши со ко-
њугирана или полисахаридна вакцина во зависност од 
возраста според клиничките индикации, односно кај 
лица кои се со зголемен ризик од инвазивно пнеумо-
кокно заболување, и тоа: 

1. анатомска или функционална аспленија; 
2. српеста анемија; 
3. хронично кардиоваскуларно и белодробно забо-

лување; 
4. шеќерна болест; 
5. хронично заболување на црниот дроб; 
6.  хронично заболување на бубрезите; 
7. нефротски синдром; 
8. алкохолизам; 
9. симптоматска и асимптоматска HIV инфекција; 
10. трансплантација на органи и ткива; 
11. малигно заболување; 
12. лица со ликворна фистула; 
13. лица со клиничка историја на потврдена или 

суспектна пневмококна пневмонија; 
14. лица кои примаат имуносупресивна терапија  

вклучувајќи системски кортикостероиди; 
15. лица постари од 65 години и деца под 5 годиш-

на возраст кои се сместени во колективни уста-
нови.(домови за згрижување на стари лица и градинки) 

16. деца под 5 годишна возраст со намален имуни-
тет со чести инфекции на респираторниот систем 

Кај деца под две годишна возраст вакцинацијата се 
спроведува исклучиво со  коњугирана пневмококна 
вакцина. 

Кај деца постари од 2 години и кај возрасни вакци-
нацијата се спроведува со полисахаридна или коњуги-
рана пневмококна вакцина. 

 
Член 55 

Вакцината се дава интрамускулно или субкутано во 
дози од 0,5 ml во делтоидната регија согласно упат-
ството на производителот. 

 
3.4. Активна имунизација против менингококен  

менингит 
 

Член 56 
Вакцинација против менингококен менингит по 

клинички индикации се спроведува со полисахаридна 
вакцина, кај деца постари од 2 години и кај возрасни. 

За заштита на лица со висок ризик од појава на ова 
заболување, се користи коњугирана менингококна вак-
цина, но само кај лица постари од 11 години. 

Индикациите за спроведување на вакцинација од 
став 1 и став 2 на овој член ги  поставува  доктор спе-
цијалист клиничар. 

Вакцинација со коњугирана вакцина против менин-
гококен менингит се спроведува и по епидемиолошки 
индикации. 

Комисијата за заразни болести при Министерството 
за здравство ја поставува индикацијата за спроведува-
ње на целна вакцинација, како и целните групи кои ќе 
подлежат на вакцинација против менингококен менин-
гит по епидемиолошки индикации, на предлог на епи-
демиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ за своето 
подрачје, ЦЈЗ Скопје за град Скопје и ИЈЗ РМ  за тери-
торијата на Република Македонија.  

 
Член 57 

Клинички индикации за примена на вакцината про-
тив менингококен менингит се: 

1. анатомска и функционална аспленија (спленекто-
мија, српeста анемија); 

2. имунодефициенција на комплемент (C5 – C9) 
 

Член 58 
Вакцинацијата со полисахаридна вакцина против 

менингококен менингит се спроведува со давање на ед-
на доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата. 

Вакцинацијата со коњугирана вакцина против ме-
нингококен менингит се спроведува со давање на една 
доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата. 

Лицата кои се професионално експонирани на при-
чинители на менингококен менингит или со својата ра-
бота можат да го пренесат причинителот на други 
лица, се вакцинираат со една доза четиривалентна по-
лисахаридна вакцина. 

Ревакцинацијата се спроведува со давање на поли-
сахаридна вакцина на растојание од 5 години после из-
вршената вакцинација, во случај ако индикациите и по-
натаму постојат. 

Ревакцинацијата со полисахаридна вакцина може 
да се спроведе и доколку лицето е претходно вакцини-
рано со коњугирана вакцина. 

Вакцината против менингкокниот менингит се дава 
субкутано во доза од 0,5 ml во делтоидната регија. 

 
3.5. Активна имунизација против голема кашлица 

 
Член 59 

Вакцинацијата на децата од 2 месеци до 5 години 
живот, со ацелуларна вакцина против голема кашлица 
(DTaP) се спроведува врз основа на клинички индика-
ции. 

Клинички индикации за давање на DTaP вакцина се: 
1. Температура (ректална) 40оС и поголема од 

40оС, во рок од 48 часа од претходната доза на DTwP 
вакцина, а која неможе да се доведе во врска со друга 
можна причина; 

2. Упорно и континуирано плачење кое трае 3 и по-
веќе часа, а се јавува во рок од 48 часа од претходната 
доза на примена DTwP вакцина; 

3. Колапс или слична состојба на шок (хипотонички 
– хипосензитивни епизоди). во рок од 48 часа од прет-
ходно примена доза на DTwP вакцина; 

4. Конвулзии, било да се фебрилни или афебрилни 
кои се јавуваат до 3 дена од претходно примена доза  
DTwP вакцина. 

Клиничките индикации за давање на DTaP вакцина 
од став 2 од овој член ги утврдува Стручен тим од чле-
нот 10 од овој правилник, после разгледувањето на 
пријавата за поствакцинална компликација на претход-
но дадена DTwP вакцина. 
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Вакцината DTaP се аплицира на начин кој е предви-
ден со упатството на производителот. 

Вакцината DTaP е контраиндицирана кај еволутив-
ни невролошки заболувања (неконтролирана епилеп-
сија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопа-
тија), како и за DTwP вакцина, се додека невролошкиот 
статус не се разјасни или стабилизира, за што одлучува 
Стручниот тим од членот 10 од овој правилник. 

 
3.6. Имунизација против други заразни болести 
 

Член 60 
Имунизација против други заразни болести и воз-

расни групи кои не се наведени во Членовите 12 – 60 
од овој Правилник се спроведува согласно членот 1 
став 2 од овој правилник и препораките на СЗО, врз ос-
нова на Одлука на Министерот за здравство донесена 
на предлог на Комисијата за заразни болести. 

 
4. Активна имунизација на патници во меѓународен 

сообраќај 
 

Член 61 
Патниците во меѓународниот сообраќај подлежат 

на активна имунизација ако патуваат во ризични и ен-
демични зони или во земји кои бараат вакцинација 
против одредена заразна болест, и по епидемиолошки 
индикации, согласно меѓународниот здравствен пра-
вилник. 

Имунизацијата се спроведува против следните бо-
лести: 

1. Жолта треска; 
2. Менингококен менингит; 
3.  Цревен тифус; 
4. Колера; 
5. Дифтерија; 
6. Други заразни болести (акутен вирусен хепатит 

Б, беснило, тетанус, морбили и друго). 
Вакцинација против жолта треска се спроведува со 

давање на една доза вакцина, најдоцна 10 дена пред па-
тување во ендемското подрачје.  

Повторна вакцинација против жолта треска се врши 
со давање на една доза вакцина после 10 години. 

Вакцинација против менингококен менингитис се 
врши за патници кои патуваат во подрачје каде се ре-
гистрира епидемија или повремена појава на заболува-
ње како и во земји кои бараат вакцинација против ме-
нингококен менингитис, најдоцна 10 дена пред патува-
ње во ендемското подрачје. 

Се аплицира соодветен број на дози, во зависност 
од видот на вакцината коja ги содржи соевите, кои на 
тие територии предизвикуваат заболување.  

Вакцинација против колера се спроведува со орална 
вакцина против колера. Се дава во две дози на растоја-
ние од една недела, а се очекува заштитата да се мани-
фестира една недела после втората доза. 

Поради ниската ефикасност и краткото време на 
заштита, користење на парентерална вакцина против 
колера не се препорачува. 

Повторна вакцинација против колера се врши со да-
вање на една доза вакцина после 10 години. 

Вакцинацијата против останатите наведени заразни 
заболувања од став 2 на овој член се спроведува сог-
ласно препораките на производителот на вакцината. 

 
IV. ХЕМИОПРОФИЛАКСА НА ОДРЕДЕНИ  

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
 

1. Хемиопрофилакса против туберкулоза 
 

Член 62 
Одлуката за хемиопрофилакса против туберкулоза се 

донесува после направена консултација со лекар пнеумо-
фтизиолог, интернист пулмолог и педијатар. Хемиопро-
филаксата против туберкулоза се спроведува: 

1. Кај деца кои се во близок контакт со заболен од 
директно микроскопски потврдена туберкулоза, пози-
тивна туберкулоза или тешки форми на белодробна ту-
беркулоза; 

2. Кај HIV позитивни лица и други состојби на иму-
носупресија.  

Хемиопрофилаксата се спроведува со соодветни до-
зи на лекови и времетраење согласно меѓународни 
препораки. 

 
2. Хемиопрофилакса против маларија 

 
Член 63 

Хемиопрофилаксата против маларија се спроведува 
кај лица пред одењето, за време на целиот период на 
престој и по враќањето од земја, односно подрачје каде 
постои ендемија на маларија. 

Во согласност со препораките на СЗО, епидемио-
лошката служба на ИЈЗ РМ благовремено им доставува 
на епидемиолошките служби на ЦЈЗ препораки за из-
борот на видот и дозирањето на лековите за хемиопро-
филакса против маларија. 

 
3. Хемиопрофилакса против менингококен  

менингит 
 

Член 64 
Хемиопрофилакса против менингококен менингит 

се спроведува кај целни групи по епидемиолошки ин-
дикации. Комисијата за заразни болести при Минис-
терството за здравство ја поставува индикацијата како 
и целните групи кои ќе подлежат на хемиопрофилакса 
против менингококен менингит по епидемиолошки ин-
дикации, на предлог на епидемиолошката служба на 
надлежниот ЦЈЗ за своето подрачје, ЦЈЗ Скопје за град 
Скопје и ИЈЗ РМ  за територијата на Република Маке-
донија.  

Хемиопрофилаксата се спроведува со орална апли-
кација на рифампицин во соодветни дози за возраста, 
во траење од два дена. 

Хемиопрофилаксата кај возрасни може да се спро-
ведува и со ципрофлоксацин, орално, во единечна доза. 

Цефтриаксонот се дава интрамускулно, во единечна 
доза која е соодветна на возраста.  

 
4. Хемиопрофилакса против скарлатина 

 
Член 65 

Хемиопрофилакса против скарлатина е задолжи-
телна: 

1. кај деца во семејства, во кои некој член од семеј-
ствотото има  анамнеза на ревматска треска, а кои жи-
веат во лоши социјални услови; 

2. при појава на скарлатина или стрептококен тон-
зилофарингит во колективи, по претходна консултаци-
ја и препорака на епидемиолошката служба при над-
лежниот ЦJЗ за своето подрачје и ЦЈЗСкопје, за град 
Скопје. 

Хемиопрофилаксата се спроведува со давање на пе-
ницилински препарат во времетраење од 10 дена, а кај 
лица преосетливи на пеницилин се дава еритромицин. 

 
5. Хемиопрофилакса против други заразни  

заболувања 
 

Член 66 
Хемиопрофилакса против другите заразни заболу-

вања се спроведува по епидемиолошки индикации, кај 
лица изложени на тие заразни заболувања, а врз основ 
на препораките на епидемиолошката служба на над-
лежниот ЦЈЗ за своето подрачје, ЦЈЗСкопје за град 
Скопје и ИЈЗ РМ , за територијата на Република Маке-
донија.  
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V. ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРО-
ТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ПОСЕБНИ УСЛОВИ И  

ПРИ ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ 
 

Член 67 
Од страна на Министерот за здравство може да се 

одреди имунопрофилакса и хемиопрофилакса на насе-
лението и за други заразни болести на предлог  на Ко-
мисијата за заразни болести при Министерството за 
здравство, во случај на вонредни состојби, како што се 
природни и други несреќи, изложеност или сомнение 
на изложеност на заразни болести,  тероризам со био-
лошки агенси и друго. 

За имунопрофилакса и хемиопрофилакса во случаи 
наведени во претходниот став на овој член се примену-
ваат само средства кои ги задоволуваат условите ут-
врдени со прописите за производство и промет на леко-
ви и имунобиолошки препарати, кои се одобрени за 
употреба согласно со прописите за пуштање на лекови 
во промет во Република Македонија и одговараат на 
барањата на Светската Здравствена Организација. 

 
VI. ПРИЈАВА НА ПОСТВАКЦИНАЛНА  

КОМПЛИКАЦИЈА 
 

Член 68 
Поствакцинална компликација е состојба која го 

надминува степенот на нормална поствакцинална реак-
ција после имунизација, а која може да се поврзе со ап-
ликација на одреден имунобиолошки препарат. 

Докторот кој ќе утврди постоење на поствакцинал-
на компликација , секој поединечен случај веднаш го 
пријавува (по телефон, факс, електронска пошта) до 
епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ, односно 
ЦЈЗСкопје за подрачјето на град Скопје и истовремено  
доставува пријава на Образец број 3  даден во прилог 
на овој правилник и претставува негов  составен дел .  

Здравствената установа, во која е вработен докторот 
кој утврдил постоење на поствакцинална компликација, 
доставува пријава и до  Националниот центар за фармако-
вигиланца при Институтот за претклиничка и клиничка 
фармакологија при Медицинскиот факултет од Скопје и 
до Агенција за лекови и медицински средства.  

ЦЈЗ за своето подрачје, односно ЦЈЗ Скопје за под-
рачјето на град Скопје, копија од пријавата на образе-
цот од ставот 2 на овој член, доставува до епидемио-
лошката служба на ИЈЗРМ. 

Епидемиолошката служба на ЦЈЗ, односно 
ЦЈЗСкопје на своето подрачје ги истражуваат пријаве-
ните поствакцинални компликации  или сомнение на 
поствакцинална компликација, доколку припаѓа на не-
која од следните категории: 

1. Апсцес на место на апликација (инјекција); 
2. Лимфаденитис после давање BCG вакцина; 
3. Случај на смрт, за која постои сомнение или 

здравствениот работник смета дека е настаната во 
врска со имунизација; 

4. Пореметување на здравствената состојба, за која 
постои соменение или здравствениот работник смета 
дека е настаната во врска со имунизација; 

5. По здравје опасна или неочекувана поствакци-
нална компликација, која од страна на здравствениот 
работник се смета дека е настаната во врска со имуни-
зација. 

Сите поствакцинални компликации од ставот 5 на 
овој член мора да се проверат веднаш, а најдоцна 48 
часа по пријавата.  

Документацијата за спроведено епидемиолошко ис-
тражување на поствакцинална компликација, надлеж-
ната епидемиолошка служба на ЦЈЗ за своето подрачје 
односно ЦЈЗСкопје за подрачјето на град Скопје, ја 
доставува до епидемиолошка служба на ИЈЗРМ и до 
Стручниот тим од член 10 на овој правилник. 

Стручниот тим донесува заклучок за утврдена теш-
ка поствакцинална компликација после имунизација на 
поедини лица со примена на одредена вакцина (во по-
натамошниот текст: заклучок) на Образец бр. 4, даден 
во прилог на  овој правилник и претставува негов сос-
тавен дел. 

Заклучокот на Стручниот тим се доставува до над-
лежниот доктор по медицина кој ја пријавил поствак-
циналната компликација после имунизација, до  над-
лежниот ЦЈЗ, односно ЦЈЗСкопје, ИЈЗРМ, Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат и Министерство за 
здравство. 

Стручниот тим изготвува извештај за спроведено 
истражување на случај на поствакцинална комплика-
ција на вакцина односно имунобиолошки препарат на  
Образец број 5, даден во прилог на овој правилник и 
претставува негов составен дел. Овој извештај струч-
ниот тим го доставува до Агенција за лекови и ме-
дицински средства, до Министерство за здравство  до 
Националниот центар за фармаковигиланца при Инсти-
тутот за претклиничка и клиничка фармакологија при 
Медицинскиот факултет од Скопје и до ИЈЗРМ.  

 
VII.  НАЧИН  НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈА 

И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ 
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

 
Член 69 

Имунизацијата и хемиопрофилаксата против зараз-
ни болести ја организираат и спроведуваат овластени 
здравствени установи и здравствени работници според 
утврден план за имунизација и според стручно-методо-
лошко упатство, во согласност со закон. 

Службите за превентивна здравствена заштита при 
јавните здравствени установи спроведуваат имуниза-
ција на деца на предучилишна и училишна возраст, 
согласно годишната Програма за задолжителна имуни-
зација на населението во Република Македонија. 

Имунизацијата против туберкулоза и давање на 
првата доза на вакцина против акутен вирусен хепати-
тис Б, на новороденчиња родени во родилиште, како и 
кај новороденчиња на HBsAg позитивни мајки и дава-
ње HBIG, го спроведуваат овластени родилишта. 

Имунизацијата против туберкулоза и давање на 
првата доза на вакцина против хепатитис Б на новоро-
денчиња родени надвор од родилиште го спроведуваат 
службите за превентивна здравствена заштита при јав-
ните  здравствени установи. 

Имунопрофилакса против тетанус кај повредени 
лица се врши на одделенијата за инфективни болести 
во општите и клинички болници и на Клиниката за ин-
фективни болести и фебрилни состојби во Скопје или 
во итната медицинска помош на територија каде што 
нема одделенија за инфективни болести. 

ЦЈЗ и ЦЈЗСкопје спроведуваат имунизација по епи-
демиолошки индикации и даваат хемиопрофилактични 
средства согласно годишната Програма за задолжител-
на имунизација на населението во Република Македо-
нија. 

Вакцинација по клинички индикации на препорака 
од клинички лекар ја врши надлежен ЦЈЗ, како и овлас-
тена Клиника. 

Вакцинација, хемиопрофилакса и советување за 
патниците во меѓународниот сообраќај спроведуваат 
ЦЈ, односно ЦЈЗСкопје, согласно Меѓународниот 
здравствен правилник за што издаваат и соодветен до-
кумент (меѓународно вакцинално уверение). 

Антирабична заштита се спроведува на инфектив-
ните одделенија во општите и клинички болниците и 
на Клиниката за инфективни болести и фебрилни сос-
тојби во Скопје. 
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Член 70 
Здравствените установи кои вршат имунизација и 

хемиопрофилакса против определени заразни заболу-
вања од член 69 треба да располагаат со простор и оп-
рема кои ги задоволуваат пропишаните санитарно-тех-
нички и други услови предвидени со овој правилник, 
како и со други прописи. 

Вакцините и другите имунобиолошки препарати 
треба да се чуваат во соодветни разладни уреди, кои се 
обезбедени со мерни индикатори на температура и пов-
рзани на агрегат.  

Вакцините и другите имунобиолошки препарати 
треба да се транспортираат и чуваат до нивна употреба 
под услови што ги утврдил производителот, придржу-
вајќи се до принципите на  „студен синџир“. 

Од страна на производителите и дистрибутерите на 
вакцини  по испораката и при транспорт на вакцините  
се обезбедуваат мониторинг индикатори за следење на 
температурата од производителот до корисникот. 

 
Член 71 

За имунизација со вакцини кои се даваат паренте-
рално, се употребуваат автодеструктивни шприцеви 
или шприцеви и игли за еднократна употреба. 

 
Член 72 

Приборот кој е употребен во текот на имунизацијата 
(шприцеви, игли, вата), празни шишенца од имунобио-
лошкиот препарат, како и шишенца на имунобиолошкиот 
материјал кои не се комплетно искористени, но кои не се 
повеќе за употреба од било која причина, треба да се со-
бираат во наменски контејнери, во согласност со пропи-
сите за управување со медицински отпад. 

 
Член 73 

Во тек на спроведување на имунизација со вакцини 
и имунобиолошки препарати кои се даваат парентерал-
но  треба  да биде обезбедена антишок терапија  (ампу-
ли адреналин, кортизонски препарат со брзо дејство и 
антихистамински препарат). 

 
Член 74 

По исклучок, при активно откривање на невакцини-
рани или некомплетно вакцинирани, вакцинацијата мо-
же да се врши и на терен, надвор од здравствените ус-
танови, со запазување на принципите на "студен син-
џир" за транспорт и чување на вакцините и соодветна 
диспозиција на медицински отпад, како и обезбедена 
антишок терапија (ампули адреналин, кортизонски 
препарат со брзо дејство и антихистамински препарат). 

 
VIII. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕ-

НАТА ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА 
 

Член 75 
Здравствените установи од член 69 став 1 од  овој 

правилник изготвуваат годишни планови за спроведу-
вање на задолжителна имунизација за следната година, 
кои ги содржат бројот на лицата што подлежат на иму-
низација, по возраст и потребните количини на вакци-
ни и имунобиолошки препарати, кои ги доставуваат до 
Министерство за здравство до 15  декември од теков-
ната година.  

Врз основа на збирен план, Министерството за 
здравство врши централизирано снабдување со сите 
вакцини кои се во согласност со Календарот за задол-
жителна и континуирана имунизација. 

Вакцините и имунобиолошките препарати по епи-
демиолошки или клинички индикации ги обезбедува 
надлежната здравствена установа. 

 
Член 76 

За спроведување на имунизацијата и контрола на 
истата согласно овој правилник, се  води соодветна 
евиденција и документација. 

Секоја здравствена установа и здравствен работник 
кои организираат и спроведуваат задолжителна имуни-
зација против заразни болести треба да имаат картоте-
ка за сите деца од својата територија. 

Здравствената установа води: Картотечен регистар - 
азбучник за имунизација против заразни болести 
(Образец број 7 ,книга азбучник со повез и тврда црве-
на корица, со вкупно 200 страни,со димензии 50см.дол-
жина и 36см.широчина ), Картон за имунизација - Ли-
чен картон за имунизација (Образец број 6 отпечатен 
на тврда хартија) дадени во прилог на овој правилник и 
претставуваат негов составен дел. 

Здравствената установа, до секој 5-ти во месецот, 
од територијалната матична служба и другите надлеж-
ни служби, прибира список на родените, умрените, до-
селените и отселените деца на територијата што ја оп-
фаќа здравствената установа, за претходниот месец, со 
следните податоци: име, родител/старател и презиме, 
ден месец и година на раѓање, место на раѓање, место и 
адреса на постојано живеење, односно датум на смрт и 
матичен број.  

Личните податоци се добиваат од МВР на писмено 
барање од јавната здравствена установа.  

Списоците на децата подредени по месеци се чуваат 
како составен дел на картотеката и Картотечен регистар - 
азбучник за имунизација против заразни болести.  

Картонот за имунизација - Личниот картон за из-
вршена имунизација се води во два примерока од кој 
едниот се  чува во картотеката, а другиот се дава на ро-
дителот кој понатаму го има и носи со себе, за да има 
увид за секој определен датум на кој ќе биде поканет 
да го донесе детето на вакцинација. 

Во Картонот за имунизација - Личниот картон за 
извршена имунизација и во Здравствената легитимаци-
ја на лицето, по давање на секоја доза вакцина, треба 
да се евидентира: видот на дадената вакцина (офици-
јална кратенка), датумот на давање, начинот на давање 
(апликација), екстремитетот во кој е дадена, серијата 
на вакцината и нејзиниот производителот. 

Здравствената установа, односно превентивната 
служба која спроведува вакцинација само на  деца на 
предшколска возраст, картоните за имунизација на си-
те деца од своето подрачје, пред започнување на основ-
ното образование, ги доставува до единицата која врши 
вакцинација на децата на школска возраст, на соодвет-
ното подрачје.  

 
Член 77 

Здравствената установа до 10 – ти во месецот ги 
распределува децата од заедничкиот список во посебни 
списоци според местото на живеење на децата и ги 
доставува до надлежните служби кои вршат вакцина-
ција на деца од претшколска возраст. 

Службите за вакцинација добиените податоци од 
списоците ги подредуваат, во сопствен список по месе-
ци за своето подрачје сукцесивно ги нумерираат така 
да секое дете добие свој реден број кој претставува 
број на Картон за имунизација -  Личниот  картон за из-
вршена имунизација како и број на индивидуален 
здравствен картон на детето, кој се внесува и во Карто-
течниот регистар - азбучник за имунизација против за-
разни болести.  

Нумерирањето на новородените секоја година поч-
нува од месец јануари од реден број 1 и завршува зак-
лучно со месец декември. 

За секое дете се пополнува Картон за имунизација -  
Личен  картон за извршена имунизација, а истите пода-
тоци се внесуваат и во Картотечниот регистар - азбуч-
ник за имунизација против заразни болести.  

Во Картонот за имунизација -  Личниот  картон за 
извршена имунизација, со молив, веднаш се прави ин-
дивидуален план за вакцинација - од раѓањето, па се до 
возраста до која детето подлежи на имунизација  про-
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тив заразните заболувања, согласно правилникот и го-
дишната Програма за задолжителна имунизација на на-
селението во Република Македонија .  

Во Картотечниот регистар - азбучник за имуниза-
ција против заразни болести се запишуваат децата по 
азбучен ред на името, и тој ги содржи следните пода-
тоци: дата на раѓање, име на родител (старател), адреса 
на постојано живеење, редниот број на картонот за 
имунизација како и сите податоци за извршените иму-
низации воведени во Картонот за имунизација.  

 
Член 78 

Од страна на лекарот што извршил имунопрофилакса и 
хемиопрофилакса  се води евиденција за извршената иму-
нопрофилакса и хемопрофилакса и се издава потврда за 
вакциналниот статус на барање на родителот. 

Здравствените установи кои вршат имунизација по 
епидемиолошки и клинички индикации и незадолжи-
телна имунизација, водат евиденција за извршената 
вакцинација во здравствената легитимација и амбулан-
тен дневник. 

 
Член 79 

Обработените извештаи за спроведена имунизација, 
здравствените установи кои спроведуваат имунизација 
ги доставуваат до епидемиолошките служби на над-
лежните ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗСкопје квартално, до 15 ден од 
следното тромесечје, а тие ги доставуваат збирните из-
вештаи за спроведена имунизација до ИЈЗРМ до крајот 
на првиот месец од следното тромесечје.  

За извршената имунизација против туберкулоза, 
овие извештаи се доставуваат и до Институтот за бе-
лодробни заболувања и туберкулоза – Скопје. 

Здравствени установи кои спроведуваат имунизација 
изготвуваат годишен извештај за спроведена имунизација 
на своето подрачје и го доставуваат до ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗСкопје 
до 15 јануари во тековната, за претходната година. 

ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗСкопје, збирните годишни извештаи 
за спроведена имунизација ги доставуваат до ИЈЗРМ, а 
за извршената имунизација против туберкулоза и до 
Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза 
до 01 февруари во тековната, за претходната година. 

ИЈЗРМ  ги доставува збирните тромесечни извеш-
таи во вториот месец од следното тромесечје, како и 
годишниот извештај за спроведената задолжителна 
имунизација со сите вакцини  до Министерство за 
здравство на Република Македонија, Фондот за здрав-
ствено осигурување, Државниот санитарен и здрав-
ствен инспекторат, како и до други органи и организа-
ции, до 01 март во тековната, за претходната година. 

Институтот за белодробни заболувања и туберкуло-
за доставува годишен извештај за спроведената имуни-
зација против туберкулоза за територијата на Републи-
ка Македонија до Министерство за здравство и ИЈЗ 
РМ, до 01 март во тековната, за претходната година. 

 
Член 80 

Овластени здравствени установи – родилишта, при 
отпуштање од родилиште, за секое дете изготвуваат 
медицинска документација која ги содржи следните 
податоци: име и презиме на родителите, место и адреса 
на живеалиштето на родителите (старатели) и датум на 
извршена вакцинација на новороденчето против тубер-
кулоза, како и датум на давање на прва доза вакцина 
против хепатит Б, а кај новороденчиња на HBsAg пози-
тивни мајки и датум на давање на HBIG. 

 
Член 81 

Од страна на адлежната здравствена установа која 
спроведува имунизација,  податоците од медицинската 
документација од родилиштето веднаш се внесуваат во 
Картонот за имунизација - Личен  картон за извршена 
имунизација, како и во здравствената легитимација. 

Член 82 
Покрај  наведената документација и евиденција во 

член 76 и член 77 од овој правилник, секоја здравстве-
на установа и сите здравствени работници кои органи-
зираат и спроведуваат имунизација и хемиопрофилакса 
против заразни болести, треба да ја водат и следната 
документација: 

- Дневна евиденција за користени вакцини и други 
имунобиолошки средства, која се води на  Образец 
број 8; 

- Дневна евиденција за вакцинирани деца на претш-
колска возраст - на Образец број 9, и  

- Дневна евиденција за вакцинирани деца на школ-
ска возраст и возрасни - на Образец број 10; 

- Дневник за имунизација на Образец број 11, како 
и Образец 11 А (за имунизација против туберкулоза);  

- Извештај (тромесечен, шестомесечен, годишен) за  
вакцинирани и ревакцинирани лица - на Образец број 
12, кој содржи: опфат на лица со задолжителна имуни-
зација по вид на вакцина (Табела 1), вакцинирани и ре-
вакцинирани лица по возраст и вид на вакцина – за 
град и село (Табела 2 и 3), и 

- Извештај за вакцинирани и ревакцинирани лица 
против туберкулоза на образец број 12 А,  

кои се дадени во прилог на овој правилник и прет-
ставуваат негов составен дел.  

 
Член 83 

Вакциналниот статус задолжително се проверува:  
1. При  секоја посета на матичен доктор; 
2. При  запишување во сите видови предучилишни 

установи; 
3. При запишување во сите видови училишта од ос-

новно училиште до високообразовни установи; 
4. При стапување  во армија; 
5. При прием во работен однос; 
6. Во тек на повреда во смисол на член 41- 49 од 

овој правилник; 
7. Во тек на прием на деца и младинци на болничко 

лекување; 
8. На барање на надлежната здравствена установа и 

во други случаи; 
9. При серолошки истражувања во популацијата. 
Проверка на вакциналниот статус се врши врз ос-

нов на споредување на приложената документација за 
сите претходни имунизации, врз основ на Картон за 
имунизација - Личен картон за извршена имунизација 
и согласно Календарот за задолжителна имунизација 
на лица на одредена возраст. 

Врз основа на утврдената состојба за вакциналниот 
статус, се спроведува имунизација или повторна иму-
низација, во согласност со одредбите од овој правил-
ник. 

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 84 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за условите и 
начинот на вршење задолжителна имунизација, сероп-
рофилакса и хемиопрофилакса против заразни болести 
и за лицата кои подлежат на таа обврска (“Службен 
весник на Република Македонија” број 65/10). 

 
Член 85 

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

 
Бр. 09-8808/3  

2 октомври 2015 година Министер за здравство, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4892. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 и член 44 

од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 

и 33/2015) и член 47 од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“ бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по 

барањето на Макпетрол АД Скопје, за продолжување 

на  лиценцата за вршење на енергетска дејност Тргови-

ја со природен гас, на седницата одржана на 13.10.2015 

година, донесе  

                                                                                                  

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. На Макпетрол Акционерско друштво за промет 

со нафта и нафтени деривати Скопје, ул. „Св.Кирил и 

Методиј“ бр.4, 1000 Скопје, му се продoлжува ли-

ценцата за вршење на енергетската дејност Трговија со 

природен гас, издадена со Одлука бр. 02-1142/1 од 

13.10.2005 година („Службен весник на РМ“ бр. 

87/2005) и Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енер-

гетската дејност Трговија со природен гас  УП1 Бр.11-

89/15 од 9.10.2015 година („Службен весник на РМ“ 

бр. 175/2015)  за период на важење од 10 години. 

2. Евидентниот број на продолжената лиценца 

гласи: ПГ – 01.06.1/05.3/15. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

  

УП1 Бр. 11-89/15  

13 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

4893. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 

33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-

порт Скопје, за користење на повластена тарифа на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија, на седницата одржана на ден 13.10.2015 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 

со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4/2, 

Скопје – Кисела Вода, му се одобрува користење на 

повластена тарифа на електрична енергија произведена 

од хидроелектроцентралата МХЕЦ „Кажани“ - реф.бр. 

208 со инсталирана моќност од 1064 kW и со локација 

на КП.бр.17/5 КО Маловиште, Општина Битола. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-

порт Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ла-

мела 4/2, Скопје – Кисела Вода; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-54; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕЦ „Кажани“ - реф.бр. 208; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.17/5 КО Маловиште, Општина Битола;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1064 

kW (една генераторска единица со моќност од 1064 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 3.482.711 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 
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привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Кажани“ - 

реф.бр. 208, УП1 бр. 08-241/12 од 25.3.2013 година, од-

носно се одобрува користење на повластените тарифи 

за одделните блокови, според следната табела: 

 

Блок 

Kоличинa на испорачана 

електрична енергија по 

блокови (kWh) 

Повластена тарифа 

за испорачаната 

електрична енергија 

по блокови 

(€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

 

- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-134/15  

13 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

4894. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 

33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-

порт Скопје, за издавање на решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија, на 

седницата одржана на ден 13.10.2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 

со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4/2, 

Скопје – Кисела Вода, му се издава решение за стекну-

вање на статус на повластен производител на електрич-

на енергија произведена од обновливи извори на енер-

гија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Кажани“ - 

реф.бр. 208 со инсталирана моќност од 1064 kW и со 

локација на КП.бр.17/5 КО Маловиште, Општина Би-

тола. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-

порт Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ла-

мела 4/2, Скопје – Кисела Вода; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-54; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕЦ „Кажани“ - реф.бр. 208; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.17/5 КО М аловиште, Општина Битола;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1064 

kW (една генераторска единица со моќност од 1064 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 3.482.711 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

20.10.2035 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-133/15  

13 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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