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2399. Правилник за начинот на пресме-

тување на месечниот паричен надо-

месток и признавањето на патните 

трошоци на членовите на одборот 

за обезбедување, следење и оцену-

вање на квалитетот на работите на 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2390. 
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за тр-

говските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 
61/16), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на Акционерското друштво Водос-
топанство на Република Македонија, во државна 
сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 
11.5.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОС-

ТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 
Член 1 

Во Статутот на Акционерско друштво Водостопан-
ство на Република Македонија во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
187/15), во член 33 алинеја 12, сврзникот „и“ се заме-
нува со запирка, а по зборот „Пласница“ се додаваат 
зборовите „и Дебрца“. 

 
Член 2 

Во член 48 бројот „34“ се заменува со бројот „33“. 
 

Член 3 
Се овластува Одборот на директори на Акционер-

ското друштво Водостопанство на Република Македо-
нија, во државна сопственост, Скопје да подготви пре-
чистен текст на Статутот на Акционерско друштво Во-
достопанство на Република Македонија во државна 
сопственост. 
 

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

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

 
Бр. 42-2661/1 Заменик на претседателот 

11 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

  Стр. 

2402. Правилник за  содржината и ин-

формациите што треба да бидат об-

јавени во  референтната понуда за 
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кациски мрежи и услуги.................... 8 
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2404. Одлуката за определување на нај-

високи цени на одделни нафтени 

деривати утврдени согласно Мето-

дологијата........................................... 14 

 Огласен дел....................................... 1-96 

 

2391. 
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.78/2015, 106/2015 
и 153/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата, одржана на 11.5.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕД-
СКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, 
ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за уро-
логија Скопје му престанува користењето на движната 
ствар: 

 
 
 
 

 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за трауматологија, 
ортопедски болести, анестезија, реанимација, интен-
зивно лекување и ургентен центар Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Уни-
верзитетска клиника за урологија Скопје склучува до-
говор со директорот на Јавната здравствена установа 
Универзитетска клиника за трауматологија, ортопед-
ски болести, анестезија, реанимација, интензивно леку-
вање и ургентен центар Скопје, со кој се уредуваат  
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3698/1 Заменик на претседателот 

11 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



16 мај 2016  Бр. 94 - Стр. 3 

 
 

 

2392. 
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“ 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 11.5.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 

„8-МИ СЕПТЕМВРИ“ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Специјална болница за белодроб-
ни заболувања и ТБЦ Лешок му престанува користење-
то на движнaта ствар: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Градска општа болница „8-ми Септември“  
Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Специ-
јална болница за белодробни заболувања и ТБЦ Лешок 
склучува договор со директорот на Јавната здравствена 
установа Градска општа болница „8-ми Септември“ 
Скопје, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движнaта ствар 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. 42-3699/1 Заменик на претседателот 

11 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2393. 
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 11.5.2016 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  

НЕДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Град Скопје се дава на трајно ко-

ристење, без надомест, недвижна ствар-објект број 1, 
приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДПД - други посебни делови од зграда, со отворена 
површина од 10 730 м2, кој се наоѓа на ул.„Кеј Дими-
тар Влахов“ во Скопје, на КП бр.9508/6, КО Центар 1, 
запишана во Имотен лист бр.55821, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

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

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

 
Бр. 42-3807/1 Заменик на претседателот 

11 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2394. 
Врз основа на член 44 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 11.5.2016 година, донесe 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движната 
ствар - патничко моторно возило, марка CHRYISILER, 
тип Grand Cherokee, број на шасија 1J4GW48SYC3763-
31, број на мотор YC376331, регистарска ознака SK-
937-NO, година на производство 2000 година, работна 
зафатнина на моторот 3958 см3, сила на мотор 145 KW,  
боја на каросеријата 20 црна. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Министерството за 
внатрешни работи. 

   
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со министерот за внатрешни работи, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3823/1 Заменик на претседателот 

11 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2395. 
Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Цен-

трален регистар („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 
199/14, 97/15, 153/15 и 27/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.5.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ЦЕНТРАЛ-
НИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата за 

дополнување на Тарифата на Централниот регистар на 
Република Македонија бр. 0201-3/10 од 5.4.2016 го-
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дина, донесенa од Управниот одбор на Централниот 
регистар на Република Македонија, нa седницата од-
ржана на 5.4.2016 година. 

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

 
Бр. 42-3852/1 Заменик на претседателот 

11 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2396. 
Врз основа на член 30 од Законот за водостопан-

ство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.5.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УС-
ЛУГИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОС-
ТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 
на надоместок за услуги на Акционерско друштво Во-
достопанство на Република Македонија во државна 
сопственост - Скопје, бр. 0202-1553, донесена од Одбо-
рот на директори на Акционерското друштво Водосто-
панство на Република Македонија во државна сопстве-
ност – Скопје, на седницата, одржана на 26.4.2016 го-
дина. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3907/1 Заменик на претседателот 

11 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2397. 
Врз основа на член 36 став 3 од  Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 26/2001, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
11.5.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОНИШТУ-
ВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ, 
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА РАБОТНИ-
ЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РА-
БОТИ И НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕ-
ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, БР.42–3461/1 ОД 7.4.2016 
ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА“ БР.70/2016) 
 
1. Со оваа одлука од Одлуката за поништување на 

Решенија за распоредување, разрешување и именување 
на работници во Министерството за внатрешни работи 
и на Договор за вработување на неопределено време во 
Министерството за внатрешни работи, бр.42–3461/1 од 

7.4.2016 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.70/2016, се бришат следните 
решенија:  

1. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–72781/1 од 9.10.2015 година;  

2. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–73025/1 од 9.10.2015 година;  

3. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–82405/1 од 6.11.2015 година;  

4. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–82406/1 од 6.11.2015 година; 

5. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–82407/1 од 6.11.2015 година; 

6. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–82409/1 од 6.11.2015 година; 

7. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–82410/1 од 6.11.2015 година; 

8. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–82411/1 од 6.11.2015 година; 

9. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–82412/1 од 6.11.2015 година; 

10. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–82996/1 од 6.11.2015 година; 

11. Решение за распоредување на работник со 
бр.22.6–83372/1 од 11.11.2015 година;  

12. Решение за враќање на работа по судска пресу-
да со бр.22.6–4321/1 од 26.1.2016 година;  

13. Решение за распоредување по завршено поро-
дилно отсуство со бр.22.6–86755/1 од 26.11.2015 го-
дина;  

14. Решение за распоредување по завршено поро-
дилно отсуство со бр.22.6–7755/1 од 9.2.2016 година;  

15. Решение за распоредување по завршено поро-
дилно отсуство со бр.22.6 – 7762/1 од 9.2.2016 година;  

16. Решение за распоредување по завршено поро-
дилно отсуство со бр.22.6 – 7763/1 од 9.2.2016 година; 

17. Решение за распоредување по завршено поро-
дилно отсуство со бр.22.6–9551/1 од 15.2.2016 година; 

18. Решение за распоредување по завршено поро-
дилно отсуство со бр.22.6–10392/1 од 17.2.2016 година; 

19. Решение за распоредување по завршено поро-
дилно отсуство со бр.22.6–13655/1 од 2.3.2016 година; 

20. Решение за распоредување по искористено по-
родилно отсуство со бр.22.6–22269/1 од 6.4.2016 го-
дина; 

21. Решение за распоредување по искористено неп-
латено отсуство со бр.22.6–90760/1 од 15.12.2015 го-
дина; 

22. Решение за распоредување по завршен приправ-
нички стаж со бр.22.6–2845/1 од 18.1.2016 година; 

23. Решение за распоредување по завршен приправ-
нички стаж со бр.22.6–2846/1 од 18.1.2016 година; 

24. Решение за распоредување по завршен приправ-
нички стаж со бр.22.6–2848/1 од 18.1.2016 година; 

25. Решение за распоредување по завршен приправ-
нички стаж со бр.22.6–740/1 од 22.1.2016 година; 

26. Решение за распоредување по завршен приправ-
нички стаж со бр.22.6–5233/1 од 28.1.2016 година; 

27. Решение за утврдување на плата со бр.22.6–
2951/1 од 20.1.2016 година; 

28. Решение за утврдување на плата со бр.22.6–
4840/1 од 27.1.2016 година;  

29. Решение за утврдување на плата со бр.22.6–
5095/1 од 28.1.2016 година; 

30. Решение за утврдување на плата со бр.22.6–
5103/1 од 28.1.2016 година; 

31. Решение за распоредување по основ на изречена 
дисциплинска мерка со бр.22.6–9556/1 од 15.2.2016 го-
дина;  

32. Решение за распоредување по завршена обука за 
пилот со бр.22.6–18522/1 од 23.3.2016 година;  
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33. Решение за распоредување по завршена обука за 
пилот со бр.22.6–18523/1 од 23.3.2016 година;  

34. Решение за распоредување по завршена обука за 
пилот со бр.22.6–18524/1 од 23.3.2016 година;  

35. Решение за распоредување по завршена обука за 
пилот со бр.22.6–18525/1 од 23.3.2016 година; 

36. Решение за распоредување по завршена обука за 
пилот со бр.22.6–18526/1 од 23.3.2016 година;  

37. Решение за враќање на работа по судска пресу-
да со бр.36–90109/1 од 12.12.2015 година;  

38. Решение за распоредување по лично барање на 
работник со бр.36–93137/1 од 24.12.2015 година;  

39. Решение за распоредување по завршено поро-
дилно отсуство со бр.36–19789/1 од 29.3.2016 година; 

40.Решение за распоредување по завршен приправ-
нички стаж со бр.13.3.1–94298/1 од 29.12.2015 година; 

41. Решение за распоредување по завршен приправ-
нички стаж со бр.13.3.1–94299/1 од 29.12.2015 година; 

42. Решение за распоредување по завршен приправ-
нички стаж со бр.13.3.1–8707/1 од 11.2.2016 година; 

43. Решение за распоредување по завршен посебен 
испит со бр.13.3.1–4415/1 од 26.1.2016 година; 

44. Решение за распоредување врз основа на наод 
од Здравствена комисија со бр.13.3.1–4285/1 од 
26.1.2016 година;  

45. Решение за распоредување врз основа на наод 
од Здравствена комисија со бр.13.3.1–1758/1 од 
23.2.2016 година и 

46. Решение за распоредување врз основа на наод 
од Здравствена комисија со бр.13.3.1–11802/1 од 
23.2.2016 година.  

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

 
Бр. 42-4139/1 Заменик на претседателот 

11 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

2398. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот за Воена финансиска соработка поме-

ѓу Владата на Република Македонија и Владата на 
Република Турција и Протоколот за примена на го-
товинска помош меѓу Министерството за одбрана на 
Република Македонија и Генералштабот на Републи-
ка Турција потпишан на 22 октомври 2015 година во 
Дубровник, Република Хрватска, ратификуван со За-
кон за ратитификација на Договорот за Воена фи-
нансиска соработка помеѓу Владата на Република 
Македонија и Владата на Република Турција и Про-
токолот за примена на готовинска помош меѓу Ми-
нистерството за одбрана на Република Македонија и 
Генералштабот на Република Турција („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 25/2016), влезе 
во сила на 26 април 2016 година. 

 
  

12 мај 2016 година Министер, 
Скопје Никола Попоски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

2399. 

Врз основа на член 57 став (4) од Законот за медија-

ција („Службен  весник  на Република Македонија“ 

бр.188/13, 148/15, 192/15 и 55/16), министерот за прав-

да донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА МЕСЕЧ-

НИОТ ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК И ПРИЗНАВА-

ЊЕТО НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИ-

ТЕ НА ОДБОРОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ 

И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТИТЕ  

НА МЕДИЈАЦИЈАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на 

пресметување на месечниот паричен надоместок и 

признавањето на патните трошоци на членовите на Од-

борот за обезбедување, следење и оценување на квали-

тетот на работите на медијацијата (во понатамошниот 

текст: Одборот), за присуство на седниците на Одбо-

рот. 

 

Член 2 

(1) Висината на месечниот паричен надоместок на 

членот на Одборот се пресметува во зависност од ре-

довноста на членот на закажаните седници на Одборот 

врз основа на записникот од одржаната седница на Од-

борот.  

(2) Вкупниот месечен паричен надоместок на чле-

нот на Одборот се дели на бројот на одржани седници 

во месецот за кој се пресметува, со што се добива изно-

сот за надоместок за секоја одржана седница на Одбо-

рот.    

(3) Месечниот паричен надоместок за членот на 

Одборот се намалува сразмерно на бројот на отсуства 

од закажаните седници. На членот на Одборот не му 

следува месечен паричен надоместок доколку во теков-

ниот месец не присуствувал или не се одржала, ниту 

една  седница на Одборот.  

 

Член 3 

На членот на Одборот чие работно место не е во 

Скопје, за присуство на седница на Одборот му се 

признаваат патни трошоци во висина на вредноста на 

повратен билет за користење на редовен меѓуградски 

автобуски превоз.           

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 01-1813/3  

9 мај 2016 година Министер за правда, 

Скопје м-р Валдет Џафери, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2400. 

Врз основа на член 33 став 10 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 

07/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАНИЦA ЗА ТЕСТИРАЊЕ  

НА ДОБИТОК 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одобрување на станицa за тестира-

ње на добиток. 

 

Член 2 

Барањето за одобрување на станица за тестирање на добиток се поднесува на образец на хартија во бела 

боја во А-4 формат.   

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во 

средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице-подносител на барањето, адреса и седиште на 

правното лице-подносител на барањето, ЕМБС на правното лице, име и презиме на одговорното лице во прав-

ното лице, контакт телефон, датум и место на поднесување на барањето, потпис на подносителот на барањето 

и место за печат. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”, a ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и до-

полнување на Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/16). 

 

       Бр.14-3914/4                                                              Министер за земјоделство, 

  5 мај 2016 година                                                                шумарство и водостопанство, 

          Скопје                                                                 м-р Михаил Цветков, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2401. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА  
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 21.4.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мусинци, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мусинци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Мусинци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 0916-7369/1  

21 април 2016 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2402. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, а во врска 

со член 84 став (7) од Законот за електронските кому-
никации („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), директорот 
на Агенцијата за електронски комуникации на ден 
12.5.2016 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО 
ТРЕБА ДА БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО  РЕФЕРЕНТНА-
ТА ПОНУДА ЗА ПРИСТАП ДО ЈАВНИ МОБИЛНИ  

КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и ин-

формациите што треба да бидат објавени во референ-
тната понуда за пристап до јавни мобилни комуника-
циски мрежи и услуги (во натамошниот текст: рефе-
рентна понуда) на оператор со значителна пазарна моќ 
на релевантниот пазар за пристап до јавни мобилни ко-
муникациски мрежи и услуги на кого му е наметната 
обврска за недискриминација (во натамошниот текст 
oператор). 

 
Член 2 

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 
за електронските комуникации, се употребуваат дефи-
ниции и појаснувања кои го имаат следното значење: 

а) Мобилен виртуелен мрежен оператор (МВМО) 
е оператор кој не поседува одобрение за користење на 
радиофреквенции и бара пристап до мрежата на друг 
оператор со склучување на договор за пристап на голе-
мопродажна основа, со цел да обезбедува услуги на 
крајни корисници; 

б) LRIC (Long Run Incremental Costs) е методоло-
гија за пресметка на долгорочни инкрементални тро-
шоци; 

в) Retail minus е методологија за утврдување на го-
лемопродажни цени во сооднос на малопродажни 
цени; 

г) Оператор-корисник е МВМО кој бара пристап. 
ѓ) Национален роаминг е големопродажна услуга 

за пристап со која операторот-корисник ќе има мож-
ност да обезбедува малопродажни услуги за своите 
претплатници кога се надвор од опсегот на покриеност 
на неговата јавна мобилна електронска комуникациски 
мрежа. 
 

II. ВИДОВИ НА МВМО 
 

Целосен МВМО 
 

Член 3 
Целосен МВМО е независен од операторот од кого 

ја добива големопродажната услуга за пристап за сите 
мрежни елементи освен за радиопристапната мрежа. 
Овој оператор има: 

- Свои интерконекциски линкови и ја обезбедува 
големопродажната услуга за завршување на повик во 
сопствената мрежа со склучување на договори за ин-
терконекција; 

- Сопствена мобилна основна мрежа (Core 
Network); 

- Сопствена платформа за услуги со додадена вред-
ност; 

- Броеви и серии на броеви врз основа на решение 
издадено од Агенцијата за електронски комуникации и 
обезбедува преносливост на броеви; 

- СИМ картички со свои IMSI/MNC и може да склу-
чува договори за меѓународен роаминг; 

- Сопствен билинг систем и самостојно одржува од-
носи со корисници вклучувајќи и испорака на сметки и 
наплата за обезбедените услуги и 

- Сопствени платформи за провизионирање на ус-
луги. 

 
МВМО-препродавач 

 
Член 4 

 
МВМО-препродавач: 
- Нема одобрение за користење на радио фрек-

фенции за копнена мобилна служба, ни своја основна 
мрежа за да овозможи започнување и завршување на 
повик за своите претплатници; 

- Обезбедувањето на услугите на јавни мобилни ко-
муникациски мрежи го врши со пристап до радио и ос-
новната мрежа на мобилниот мрежен оператор; 

- Не е вертикално интегриран и не обезбедува голе-
мопродажни услуги за сопствени потреби, туку за ак-
тивности на малопродажно ниво закупува услуги од 
некој оператор-понудувач на големопродажно ниво; 

- Не може да склучува договори за интерконекција 
со други оператори; 

- Нема свои СИМ картички со свои IMSI/MNC и не 
може да склучува договори за меѓународен роаминг ту-
ку ваквиот тип на услуги операторот-корисник ги обез-
бедува преку договорите за меѓународен роаминг на 
операторот; 
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- Нема броеви и серии на броеви врз основа на ре-
шение издадено од Агенцијата за електронски комуни-
кации и не обезбедува преносливост на броеви; 

- Може да нуди сопствени услуги и да се рекламира 
под свој бренд, но таквите услуги не можат да се раз-
ликуваат од услугите на мобилниот мрежен оператор 
кој што му обезбедил пристап до неговата мобилна 
мрежа; 

- Има сопствен билинг систем и самостојно одржу-
ва односи со корисници вклучувајќи и испорака на 
сметки и наплата за обезбедените услуги. 

 
Член 5 

Покрај видовите на МВМО утврдени во членовите 
3 и 4 од овој правилник постојат и други видови на 
МВМО, таканаречени хибриди кои може да имаат де-
лумна основна мрежа, воопшто да немаат основна 
мрежа, или да имаат делумна платформа за услуги и 
услуги со додадена вредност што ќе им овозможи да 
обезбедуваат сопствени понуди на малопродажни ус-
луги кои можат да се разликуваат од услугите на мо-
билниот мрежен оператор кој што им обезбедил прис-
тап до неговата мобилна мрежа. 

 
III. СОДРЖИНА НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА 

 
Член 6 

Референтната понуда ги содржи сите елементи на 
мрежата и придружните средства потребни за обезбе-
дување на пристап и со нив поврзаните услови и цени, 
а особено содржи: 

а) барање за обезбедување пристап; 
б) услуги што се обезбедуваат при пристап; 
в) пристапни точки на операторот; 
г) технички можности, протоколи и интерфејси за 

пристап; 
д) колокација; 
ѓ) цени; 
е) склучување договори; 
ж) рокови и услови на користење, вклучувајки ги и 

сите услови со кои се ограничува пристапот до и/или 
употребата на услуги и апликации; 

з) сите постапки за обесштетување. 
 

Член 7 
1) Референтната понуда треба да биде доволно де-

тална, со цел да обезбеди операторот-корисник што ба-
ра пристап да не плаќа за капацитетите, односно сред-
ствата што не се потребни за бараната услуга. 

2) Референтната понуда не треба да содржи одред-
би со кои го ограничуваат операторот-корисник да 
склучува договор за пристап до јавни мобилни комуни-
кациски мрежи и услуги (во натамошниот текст дого-
вор за пристап) со други оператори. 

 
III.1 Барање за обезбедување на пристап 

 
Член 8 

 
(1) Барањето за склучување договор за пристап што 

го поднесува операторот-корисник до операторот, меѓу 
другото, содржи: 

a) назив и седиште на операторот-корисник; 
б) потврда за извршена регистрација на нотифика-

ција издадена од Агенцијата; 
в) вид на услуги што се обезбедуваат преку прис-

тап; 

г) адреси на точките за пристап од референтната 
понуда за кои операторот-корисник поднесува барање 
за пристап; 

ѓ) податоци за точките за пристап од референтната 
понуда за кои се бара колокација и вид на колокација; 

е) планиран сообраќај за следните 24 (дваесет и че-
тири) месеци за услугите за пристап за која операто-
рот-корисник е заинтересиран да ги користи, поделено 
по месеци и услуги; 

ж) предвиден (планиран) рок за времетраење на до-
говорот; 

з) потврда за имплементирана функционалност на 
преносливост на броеви согласно Правилникот за пре-
носливост на броеви издадена од Агенцијата за цело-
сен МВМО. 

ѕ) потпишан Договор со операторот за неоткривање 
на доверливи информации (Договор за доверливост) 
разменети при склучувањето на договори за пристап; 

ј) копија од Решение за доделување на национален 
код за сигнализација издадено од Агенцијата за елек-
тронски комуникации за целосен МВМО. 

(2) Операторот му доставува на операторот-корис-
ник одговор во рок од 10 работни дена од денот на 
приемот на барањето за склучување договор за прис-
тап. 

(3) Договорот за пристап треба да се склучи во рок 
не подолг од 45 дена од денот на приемот на барањето 
за пристап. 

(4) Доколку не дојде до склучување на договор за 
пристап во рокот утврден во ставот (3) на овој член, 
било која од страните може до Агенцијата за електрон-
ски комуникации да достави барање за решавање на 
спор, согласно членот 53 од Законот за електронските 
комуникации. 

 
III.2 Услуги што се обезбедуваат со пристап 

 
Член 9 

Операторот со пристап до јавна мобилна електрон-
ска комуникациска мрежа без оглед на технологијата 
треба на операторите-корисници да им ги понуди нај-
малку следниве услуги: започнување на повици, започ-
нување на СМС/ММС и пристап до услуги за пренос 
на податоци со цел обезбедување на услуги на мобилен 
виртуелен мрежен оператор или за национален роа-
минг. 

 
Член 10 

(1) Операторот обезбедува пристап во сите точки за 
пристап, до степен до кој барањата се разумни. Одби-
вањето на пристапот од страна на операторот треба да 
биде детално образложено и доставено во писмена 
форма, до операторот-корисник. 

(2) Доколку постојат идентификувани ограничува-
ње во врска со пристапот, тогаш јасно се наведуваат во 
референтна понуда, како и временска проценка/датум 
кога тоа ограничување ќе биде отстрането. 

 
Член 11 

(1) Операторот во референтната понуда треба да 
обезбеди детални информации за параметрите за ква-
литет на услугите понудени на операторот-корисник. 

(2) Со обврската за недискриминација во соглас-
ност со член 84 од Законот за електронските комуника-
ции се гарантира дека определениот оператор со значи-
телна пазарна моќ ќе применува еквивалентни услови 
во еквивалентни околности за другите оператори кои 
даваат исти услуги и ќе им обезбеди услуги и информа-
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ции на другите оператори под истите услови и со ист 
квалитет како оние што ги обезбедува за сопствените 
услуги или оние за неговите подружници или пар-
тнери. 

(3) За секоја промена што операторот има намера да 
ја направи на својата мрежа или на местата на кои се 
реализира пристапот, а која може да влијае врз услуги-
те кои ги обезбедува операторот-корисник, треба да го 
извести опеарторот-корисник, најмалку 30 дена пред 
таа промена да биде направена. 

 
III.3 Информации за пристапни точки  

на операторот 
 

Член 12 
Операторот во референтната понуда ги наведува 

следните информации за неговите пристапни точки: 
а) бројот, адресата и капацитетот на сите комута-

циски центри каде што може да се реализира приста-
пот; 

б) целосен опис на сите услуги кои се нудат на се-
кој комутациски центар посебно; 

в) можни ограничувања, кои се оправдани од тех-
нички аспект, за бројот на оператори кои можат да 
пристапат на секој комутациски центар. 

 
Член 13 

Референтна понуда содржи детален опис на технич-
ките спецификации на точките за пристап на операто-
рот со наведување на релевантните стандарди за: 

- електричен и/или оптички и физички интерфејс, 
- интерфејс за пренос; 
- интерфејс за сигнализација; 
- онаму каде што е неопходно, информации за фун-

кционалните капацитети кои се нудат преку интерфеј-
сите. 

 
Член 14 

Операторот во референтната понуда наведува де-
тални информации за неговата мрежа со цел операто-
рите-корисници да можат да планираат развој на нив-
ната мрежа и услуги, а особено: 

а) архитектурата и мапа на мрежата; 
б) типот, бројот и локацијата на целата опрема што 

се користи, 
в) патеките на рутирање. 
 

III.4 Дефекти и нивно отстранување 
 

Член 15 
(1) Ако на делот на мрежата одржуван од страна на 

операторот настане дефект, операторот ги превзема си-
те неопходни активности за идентификација и отстра-
нување на дефектот и ги елиминира или ограничува 
потенцијалните загуби во рок кој не може да биде по-
долг од четири часа од известувањето за настанатиот 
дефект дадено од страна на операторот-корисник или 
од моментот кога операторот на било кој друг начин ќе 
го открие дефектот. Одстранувањето на дефектите тре-
ба целосно да биде завршено според следните приори-
тети: 

- Приоритет 1 – критичен. Одстранувањето на де-
фектите треба да биде завршено во рок од 4 часа од из-
вестувањето за настанатиот дефект. Операторот во се-
кое време, без разлика дали во или вон од работното 
време, веднаш ќе одговори и ќе ги вложи сите напори 
за брзо да ги реши критичните пречки. 

- Приоритет 2 – висок. Одстранувањето на дефекти-
те треба да биде завршено во рок од 12 часа од известу-
вањето за настанатиот дефект. 

- Приоритет 3 – низок. Одстранувањето на дефекти-
те треба да биде завршено во рок од 7 дена од известу-
вањето за настанатиот дефект. 

(2) Во договорот за пристап, страните треба да 
предвидат казни за доцнење при отстранување на де-
фектите, како и рок за компензација на штетата. 

(3) Сите трошоци за отстранување на дефектите 
треба да бидат целосно на товар на операторот, освен 
ако се докаже дека операторот-корисник е одговорен за 
дефектот. 

(4) Ако операторот не го исполни рокот наведен во 
став (1) на овој член, операторот-корисник може да ги 
надомести штетите на своја сметка, а соодветните суми 
ќе му бидат вратени од страна на операторот. 

 
IV. ЦЕНИ 

 
Член 16 

(1) Операторот во референтната понуда објавува 
поединечни цени за сите елементи за пристап и услуги 
што се обезбедуваат со пристап, со цел да се овозможи 
операторот-корисник да не плаќа за елементи на мре-
жата или придружни средства, кои што не му се нужно 
потребни за вршење на неговите услуги. 

(2) Цените за пристап и услуги што се обезбедуваат 
со пристап, што ги нуди операторот, треба да бидат ба-
зирани на трошоци, според LRIC методологија. 

(3) На барање на операторот-корисник, операторот 
треба да му овозможи еднократните надоместоци за ре-
ализација на пристапот да бидат платени на 36 еднакви 
месечни рати, зголемени за соодветна камата според 
позитивните законски норми за таа материја. 

(4) При утврдувањето на усогласеноста на об-
врската од став (2) од овој член, Агенцијата ќе ја ко-
ристи LRIC методологијата, со можност долгорочната 
предвидлива вредност на мрежните елементи неопход-
ни за пристап да се пресметува користејќи ги како ос-
нова тековните трошоци на операторот. 

 
Член 17 

(1) Цените за препродажба на услугите што се обез-
бедуваат со пристап кои ќе ги користи операторот-ко-
рисник од член 4 од овој правилник, ќе бидат опреде-
лени врз основа на следната формула: 

 
Cw=Cr(1 – CP) 

 
каде што: 
Cw е големопродажна цена понудена од операторот 

за конкретна услуга; 
Cr е малопродажна цена на адекватната услугата 

што ја обезбедува операторот за своите претплатници; 
CP е контролен процент, кој не треба да биде помал 

од 35%. 
(2) Агенцијата може да определува граници за СР 

поинакви од утврдените во став (1) на овој член во за-
висност од состојбата на пазарот, при што ќе го има 
предвид балансот меѓу краткорочната корист што би ја 
имал оператор-корисник со препродажба на услугата и 
долгорочната корист што би ја имал кога би инвести-
рал во сопствена инфраструктура. Агенцијата опреде-
лува граници за СР поинакви од утврдените во став (4) 
на овој член и на барање на операторот или на операто-
рот-корисник доколку истиот докаже дека со така оп-
ределениот СР создава ситуација на цени за истиснува-
ње на конкуренцијата. 
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(3) На барање на операторот-корисник, операторот 
треба да му овозможи еднократните надоместоци за ре-
ализација на пристапот да бидат платени на 36 еднакви 
месечни рати, зголемени за соодветна камата според 
позитивните законски норми за таа материја. 

 
Член 18 

(1) За МВМО дефинирани во согласност со члено-
вите 3 и 5 од овој правилник, наплатата од страна на 
операторот за говор ќе биде во секунда, за СМС/ММС 
по порака и за податоци по 10 КВ, сите по основа на 
остварен/а повик/СМС/податочна сесија. 

(2) За МВМО-препродавач во согласност со членот 
4 од овој правилник, наплатата од страна на операторот 
треба да биде на идентичен начин како за своите прет-
платници во согласност со релевантните понуди и та-
рифни модели и во согласност со членот 17 од овој 
правилник. 

 
V. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ 

 
Член 19 

(1) Договорот за пристап треба да е во согласност 
со референтната понуда одобрена од Агенцијата за 
електронски комуникаци и Законот за електронските 
комуникации и треба да содржи најмалку одредби за: 

a) правата и обврските на операторот и операторот-
корисник; 

б) услугите што се обезбедуваат; 
в) точките на пристап и техничките можности; 
д) цени; 
ѓ) времетраење на договорот за пристап кое не мо-

же да биде пократко од пет години; 
е) начинот и постапката за раскинување и измена на 

договор за пристап; 
ж) сите постапки за обесштетување; 
з) банкарска гаранција. 
(2) Договорот за пристап меѓу оператор и оператор-

корисник се доставува од страна на операторот до 
Агенцијата во рок од 15 дена од денот на неговото пот-
пишување во печатена и електронска форма. 

(3) Агенцијата ќе ги објави оние делови од догово-
рот на својата веб страна кои не се од доверлив карак-
тер согласно одредбите на Законот за електронските 
комуникации, прописите донесени врз основа на него и 
друг закон. 

 
Член 20 

Во случај на спор по одредбите на договорот за 
пристап, било која од страните во договорот може до 
Агенцијата за електронски комуникации да достави ба-
рање за решавање на спор, согласно членот 53 од Зако-
нот за електронските комуникации. 

 
VI.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

 
Бр. 0201-1864/4 Директор 

12 мај 2016 година Агенција за електронски 
Скопје комуникации, 

 Сашо Димитријоски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И 

МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 

2403. 
Врз основа на член 13 став 5 од Законот за лековите 

и медицинските средства („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 
154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата 
за лекови и медицински средства донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ПРОДАВАЊЕ 

НА ЛЕКОВИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови за начинот на пропишување и издавање или про-
давање на лековите. 

 
Член 2 

Лековите кои се класифицирани како „лек на ре-
цепт“, се издаваат во аптека, аптекарска станица и под-
вижна аптека, врз основа на рецепт препишан од лекар 
со лиценца за работа. 

 
Член 3 

Лекарот пропишува лек на рецепт со розева боја, со 
димензии една третина од А4 формат со инчов проред. 

Рецептот се издава на образец, кој е даден во При-
лог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на рецептот од ставот 2 на овој член е 
составен од три дела: 

I. Во првиот дел се внесуваат податоците за: 
1. Име и презиме на корисникот на лекот, 
2. Адреса (место, улица и број), 
3. Година на раѓање (за деца до 15 години), 
4. Единствен матичен број на граѓанинот. 
II. Во вториот дел се внесуваат податоците за: 
5. дијагноза-шифра на болеста, 
6. облик на лекот, 
7. име на лекот (INN), 
8. фармацевтска дозажна форма на лекот, 
9. количина на лекот, 
10. начинот на употреба на лекот, 
11. потпис на лекарот, 
12. датум на издавање на рецептот, 
13. печат и назив на здравствената установа, 
14. печат со името и презимето на лекарот. 
III. Во третиот дел се внесуваат податоците за: 
15.потпис на фармацевтот кој го издал лекот, 
16. датум на издавање на лекот, 
17. печат на аптеката. 
Лековите што паѓаат на товар на средствата од за-

должителното здравствено осигурување, се пропишу-
ваат на рецепт, на образец утврден од страна на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија. 

 
Член 4 

Сите делови од рецептот треба да се читливо пот-
полнети со пенкало со сина или црна боја или на ком-
пјутер. 

 
Член 5 

На рецептот се пропишува само еден лек и облик на 
лекот за еден пациент, со јасно упатство за начинот на 
употреба на лекот. 

Упатството на рецепт за лекови за кои е определено 
да ги применува здравствен работник носи ознака „на 
рака на лекарот” (AD Manum medici). 
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Член 6 
Ако лекот заради природата на болеста, треба итно 

да се издаде, лекарот на рецептот става една од озна-
ките: cito, statim или Periculum in mora. 

 
Член 7 

Ако на рецептот се пропишува лек кој во промет се 
наоѓа во разни дозажни форми, односно различни ја-
чини, лекарот на рецептот ја означува фармацевтската 
форма и дозата на лекот. 

Ако лекарот пропише лек на рецепт над максимал-
но дозволената доза, пропишана по Европска фармако-
пеја тоа го означува и со зборови, а покрај ознаката 
става извичник (!) и свој потпис. 

 
Член 8 

На еден рецепт може да се пропише само по едено 
пакување од лекот. 

Ако природата на болеста и објективната здравстве-
на состојба на пациентот (хронични болни) бараат по-
големи количини од лекот, лекарот може да напише на 
еден рецепт две или повеќе пакувања од истиот лек во 
количини за три месечна  терапија. 

На еден рецепт може да се пропише антибиотска 
терапија најмногу во количини за осум дена терапија. 

 
Член 9 

Лековите што се изработуваат во аптеките и апте-
карските станици (магистрални лекови), се испишуваат 
на рецептот по правило на латински јазик и според на-
зивите на Европската фармакопеја и Националниот до-
даток - фармацевтски дозирани форми, начин на упот-
реба и контактни пакувања - стандардни изрази и де-
финиции. 

На рецептот ако се пропишува магистрален лек, ле-
карот ги испишува неговите составни компоненти и 
количини во грамови (со арапски бројки) или со рим-
ски броеви ако се во прашање капки. Со римски броеви 
на рецептот се означува и бројот на таблети, капсули 
супозитори, ампули и сл. 

Имињата на лековите од став 1 на овој член може 
да се скратуваат на начин утврден по Европската фар-
макопеја и Националниот додаток - фармацевтски до-
зирани форми начин на употреба и контактни пакува-
ња - стандардни изрази и дефиниции. 

Имињата на готовите лекови се пишуваат без скра-
тување на нивните имиња.  

 
Член 10 

Во здравствениот картон, во здравствената леги-
тимација/електронската картичка, дневникот за ам-
булантските прегледи односно во историјата на бо-
леста, како и во компјутерската евиденција покрај 
дијагнозата се запишува и пропишаниот лек и тоа: 
името на лекот, количината, јачината и препишана-
та дневна доза. 

 
Член 11 

Лековите во аптеките, аптекарските станици и под-
вижни аптеки можат да се издаваат и изработуваат од 
страна на фармацевти со лиценца за работа (во ната-
мошниот текст: фармацевт) и фармацевски техничари 
под контрола на фармацевт. 

 
Член 12 

Лек на рецепт се издава ако лекот е пропишан на 
начин пропишан со овој правилник. 

Лекот пропишан на рецептот за акутни заболувања 
се издава ако не поминале повеќе од три дена од денот 
на пропишувањето. 

Лекот препишан на рецепт за хронично заболување 
се издава ако непоминале повеќе од 90 дена од денот 
на пропишувањето. 

 
Член 13 

Готов фабрички лек се издава во оригинално паку-
вање. 

По исклучок од став 1 на овој член, ако готовиот 
лек не се издава во оригинално пакување при изда-
вањето на лекот, фармацевтот на амбалажата го оз-
начува името на лекот, името на производителот, ге-
неричкото име, јачината, фрмацевтската дозажна 
форма, начинот на употреба, предупредувањето ако 
лекот треба да се чува подалеку од дофат на деца, 
начинот на чување, датумот на истекот на рокот на 
употреба (месец и година), бројот на серијата и дру-
ги податоци кои се од значење за правилна употреба 
на лекот согласно Законот за лековите и медицин-
ските средства. 

 
Член 14 

При издавањето на лекот фармацевтот на рецептот 
го означува датумот на издавање на лекот, го заверува 
рецептот со свој потпис и печат на аптеката. 

Фармацевтот ги потврдува издадените лекови по 
име и количина во здравствената легитимација/елек-
тронската картичка на пациентот со свој потпис и пе-
чат на аптеката. 

 
Член 15 

Лекот пропишан на рецепт, означен со ознаката за 
„итност“ фармацевтот го издава веднаш. 

 
Член 16 

Лековите кои се изработуваат во аптека се издаваат 
во амбалажа во согласност со одредбите на Европската 
фармакопеа, која обезбедува квалитет и стабилност на 
лекот до неговиот краен рок на употреба. 

 
Член 17 

Лек на лекарски рецепт не се издава ако: 
- лекот е пропишан спротивно од одредбите на За-

конот за лековите и медицинските средства и спротив-
но од одредбите на овој правилник, 

- на рецептот недостасуваат потребните податоци 
согласно член 3 од овој правилник, 

- поминало повеќе од деновите пропишани со член 
12 од овој правилник, 

- на рецептот е пропишан лек над дозволените мак-
симални дози, а лекарот не го означил видно со ознаки-
те пропишани во членовите 6 и 7 од овој правилник. 

 
Член 18 

Овој правилник соодветно ќе се применува и за из-
давање на лекови препишани на рецепт согласно Пра-
вилникот за образецот на рецептот, како и начинот за 
препишување на лековите кои содржат супстанции и 
растенија класифицирани во листите II и III („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.87/16). 

 
Член 19 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, освен одредбите од членот 3 кои ќе 
отпочнат да се применуваат по една година од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

 
    Бр. 02-3053/3  

12 мај 2016 година            Директор, 

       Скопје  м-р фарм.спец.Марија Дарковска-Серафимовска, с.р.  
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2404. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 

215/15, 6/16 и 53/16), член 28 од Законот за акцизите 

(„Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 

43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), 

член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-

ност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 

08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 

135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 

225/15 и 23/16), Законот за животната средина („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 

159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 

187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата 

за начинот на утврдување, пресметување и уплатување 

на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или про-

изводство на нафтени деривати („Службен весник на 

РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 

енергетика на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 16.5.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 
 

а) Моторни бензини 

 

 ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 

 

      26,029 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 

 

      27,646 

 

б) Дизел гориво 

 

 ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 

до 

 

23,449 

 
в) Масло за горење  ден/лит 

 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 

до 

 

22,815 

 
 

г) Мазут  ден/кг 

 

- М-1 НС 

 

до 

 

15,205 

 

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

 

A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

  

а) Моторни бензини 

 

 ден/лит 

 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 

 

до 

 

62,00 

 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 

до 

 

64,00 

 

 

б) Дизел гориво  ден/лит 

 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 

до 

 

47,00 

 

 

в) Масло за горење 

 

 ден/лит 

 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 

до 

 

35,50 

 

 

г) Мазут  ден/кг 

 

- М-1 НС 

 

до 

 

19,464 

 

                                                                                                    

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен цената за ма-

зутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цена-

та на мазутот М-1 НС важи франко производител во 

земјата. 
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Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини 

 

 ден/лит 

 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 

 

до 

 

0,080 

 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 

до 

 

0,080 

 

б) Дизел гориво 

 

 ден/лит 

 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 

до 

 

0,030 

 

 

в) Масло за горење 

 

 ден/лит 

 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 

до 

 

0,040 

 

 

г) Мазут 

 

 ден/кг 

 

- М-1 НС 

 

до 

 

0,050 

 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 
 

а) Моторни бензини  ден/лит 

 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 

 

до 

 

0,890 

 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 

до 

 

0,890 

 

 

б) Дизел гориво 

 

 ден/лит 

 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 

до 

 

0,300 

 

 

в) Масло за горење 

 

 ден/лит 

 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 

до 

 

0,300 

 

г) Мазут 

 

 ден/кг 

 

- М-1 НС 

 

до 

 

0,740 

 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини 

 

 ден/лит 

 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 

 

до 

 

21,843 

 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 

до 21,921 

 

 

б) Дизел гориво 

 

 ден/лит 

 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 

до 

 

12,352 

 

 

в) Масло за горење 

 

 ден/лит 

 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 

до 

 

3,230 

 

 

г) Мазут 

 

 ден/кг 

 

- М-1 НС 

 

до 

 

0,100 

 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот  

2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-

одделен нафтен дериват од секоја  ценовна група изне-

суваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.05.2016 

година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-986/1  

16 мај 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk                                                                                                     contact@slvesnik.com.mk 
 
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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