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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3539. 

Врз основа на член 11, став 4 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, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14, 196/15 и 142/16), претседателот на Владата на 
Република Македонија, на 2016, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  

НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Канцеларијата на 

претседателот на Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/03, 
15/07, 20/12), членот 7 се менува и гласи: 

„Со Канцеларијата раководи Шеф на Канцелари-
јата, кој го именува и разрешува Претседателот на Вла-
дата на Република Македонија. 

Претседателот на Владата во Канцеларијата може 
да именува и разрешува  Заменик на Шефот на Канце-
ларијата од редот на административните службеници 
вработени во Канцеларијата. 

Платата на Шефот на Канцеларијата и на Замени-
кот на Шефот на Канцеларијата согласно нивните ра-
боти и задачи утврдени со оваа одлука, ја определува 
Претседателот на Владата на Република Македонија, 
при што соодветно се зема предвид Одлуката за ут-
врдување на коефициенти за пресметување на платата 
на функционерите кои ги именува Владата на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/05, 71/05, 2/06, 8/06, 46/06, 18/07, 94/07, 
103/07, 126/07, 138/07, 39/08, 137/08, 140/08, 154/08, 
63/09, 76/09, 144/09, 39/10, 63/10, 158/10, 5/11, 75/11, 
133/11, 70/12, 82/12, 161/12, 172/13, 16/14, 21/14, 99/14, 
116/14, 152/15, 161/15, 218/15, 19/16 и 71/16) .“ 

Шефот на Канцеларијата го обезбедува единствено-
то функционирање на Канцеларијата и донесува Пра-
вилник за внатрешна организација на Канцеларијата и 
Правилник за систематизација на работните места на 
Канцеларијата на Претседателот на Владата.  

Шефот на Канцеларијата ги назначува и распореду-
ва вработените во Канцеларијата. 

Заменикот го заменува Шефот на Канцеларијата во 
случај кога тој е отсутен или кога поради болест или 
други причини не е во можност да ја врши својата  ра-
бота, со сите негови овластувања и одговорности во ра-
ководењето.  

Шефот на Канцеларијата и Заменикот на Шефот на 
Канцеларијата за своето работење му одговараат на 
Претседателот на Владата на Република Македонија.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 08-1299/1     Претседател на Владата 

15 август 2016 година     на Република Македонија, 
Скопје     Емил Димитриев, с.р. 

__________ 
3540. 

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 15.8.2016 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтените деривати на Градот Скопје и тоа: 

- Еуродизел БС                    50,000 литри 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Градот Скопје, за справување со кризната си-
туација од поплавите во регионот на Скопје. 
 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Градот Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-6501/1 Заменик на претседателот 

15 август 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3541. 
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, 139/14, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.8.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И 
СИГУРНОСТ НА НАСТРАДАНОТО НАСЕЛЕНИЕ 
ОД ПОПЛАВЕНИТЕ  НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОД  

СКОПСКИОТ РЕГИОН 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат мерките за заштита и 

сигурност на настраданото население од поплавените 
населени места од Скопскиот регион, кои се сместени 
во установи (ученички домови, студентски домови и 
други установи). 

 
Член 2 

Мерките за заштита и сигурност од член 1 од оваа 
одлука се преземаат за настраданото население чии до-
мови се целосно уништени и во кои не постојат услови 
за живеење. 

 
Член 3 

Мерките за заштита и сигурност на лицата од член 
2 од оваа одлука се состојат од бесплатно сместување и 
исхрана во установи по претходно донесено решение 
од страна на Министерството за труд и социјална поли-
тика, средства од Министерството за труд и социјална 
политика и хуманитарна помош од страна на хумани-
тарните организации во храна, ќебиња, душеци, хиги-
енски пакети и слично. 

 
Член 4 

За секое сместено лице од член 2 од оваа одлука, за 
кое се обезбедува сместување и исхрана (три оброка 
дневно), на установата од страна на Министерството за 
труд и социјална политика се исплатува по 400 денари 
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дневно, за што се склучува договор помеѓу Министер-
ството за труд и социјална политика и установата во 
која се сместени овие лица. 

 
Член 5 

Исплатата на средствата од член 4 од оваа одлука ќе се 
врши преку Министерството за труд и социјална политика. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-6502/1 Заменик на претседателот 

15 август 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3542. 
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за царин-

ски мерки за спроведување на заштита на правата од 
интелектуална сопственост („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 88/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.8.2016 година, донесе 

 
О Д Л  У К А 

ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНА 
СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И   

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 
1. На Министерството за труд и социјална поли-

тика, за помош на евидентирани приматели на социјал-
на помош, бесплатно се отстапува следната стока со 
завршена царинска постапка и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето  во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-6520/1 Заменик на претседателот 

16 август 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

3543. 
Врз основа на член  43 став 1 од Закон за внатреш-

ни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.42/2014, 116/2014, 33/2015, 5/2016, 127/2016 и 
142/2016), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 август 2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за внат-

решни работи се именува Сања Димитриевска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-6500/1 Заменик на претседателот 

13 август 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

3544. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 
и 37/16) и член 63 точка 7 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 
18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 
53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 
112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 
150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16 и 
142/16),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.8.2016 година донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕ-
ЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОД-
ДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И 
ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2016 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за партиципација при користењето 

на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓа-
ните и здравствена заштита на родилките и доенчињата 
во Република Македонија за 2016 година („Службен вес-
ник на Република Македониија“ бр. 2/16), по точката 9. 
ПРЕГЛЕДИ ВО СЛУЖБИ ЗА СПОРТСКА МЕДИЦИНА, 
се додава нова точка 9-а, која гласи: 

„9-а. НА СИТЕ ЛИЦА СО АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ ВО 
СМИЛКОВЦИ, СТРАЧИНЦИ, ЦРЕШЕВО, ВИНИЧЕ, 
СТАЈКОВЦИ, ЧЕНТО, ИНЏИКОВО, АРАЧИНОВО, БРЊА-
РЦИ И БУЛАЧАНИ, ПОГОДЕНИ СО ПОПЛАВИТЕ ОД 
6.8.2016 ГОД. КОИ ГО ЗАФАТИЈА СКОПСКИОТ РЕГИОН 

Во оваа програма се планира ослободување од парти-
ципација за сите здравствени услуги што ќе ги користат 
лицата со адреса на живеење во Смилковци, Страчинци, 
Црешево, Виниче, Стајковци, Ченто, Инџиково, Арачи-
ново, Брњарци и Булачани, погодени со поплавите од 
6.8.2016 година кои го зафатија скопскиот регион, на сите 
нивоа на здравствена заштита (примарна, секундарна и 
терциерна), заклучно со 31.12 2016 година.“ 

Во точката 10. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-
ЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА, во потточка 5, во та-
белата во првиот и вториот ред во третата колона, из-
носот „23.000.000,00“ се заменува  со износот 
„12.679.325,00“. 

По потточката 9. по табелата се додава нова потточ-
ка 9-а., која гласи: 

„9-а.  За реализација на мерката од точката 9-а од оваа 
програма, која се однесува на сите лица кои се со адреса на 
живеење во Смилковци, Страчинци, Црешево, Виниче, 
Стајковци, Ченто, Инџиково, Арачиново, Брњарци и Була-
чани, погодени од поплавите од 06.08.2016 год. кои го за-
фатија скопскиот регион, потребни се средства за партици-
пацијата што здравствените установи би требало да ја нап-
латат од овие лица за користење на сите здравствени ус-
луги, на сите нивоа на здравствена заштита (примарна, се-
кундарна и терциерна) заклучно со 31.12.2016 година.“ 

По потточката 9-а. во ставот 1 по бројот 8 се става 
запирка, зборовите „и 9“ се заменуваат со зборовите „9 
и 9-а“, износот „82.000.000,00“ се заменува со износот 
„71.679.325,00“, а износот „58.000.000,00 “ се заменува 
со износот „47.679.325,00 “ 

Во ставот 2 износот „82.000.000,00“ се заменува со 
износот „71.679.325,00“. 

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

 
Бр. 42-6503/1 Заменик на претседателот 

15 август 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3545. 

 Врз основа на член 88 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот 
за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ 
НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ПРИРЕДУВААТ ИГРИТЕ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за зголемување на бро-
јот на деловни простории во кои се приредуваат игрите на среќа во автомат клуб. 
 

Член 2 
Барањето за зголемување на бројот на деловни простории во кои се приредуваат игрите на среќа во авто-

мат клуб се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја. 
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 

        Бр. 13-5699/7  
9 август 2016 година                                                                         Министер за финансии, 
           Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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3546. 

Врз основа на член 57 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот 

за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО КАЗИНО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца 

за приредување на игри на среќа во казино. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во казино се поднесува на образец во 

А-4 формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

        Бр. 13-5701/6  

9 август 2016 година                                                                        Министер за финансии, 

             Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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3547. 

Врз основа на член 86 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот 

за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца 

за приредување на игри на среќа во автомат клуб. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб се поднесува на обра-

зец во А-4 формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

       Бр. 13-5702/6  

9 август 2016 година                                                                      Министер за финансии, 

          Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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3548. 

Врз основа на член 104 став (6) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот 

за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ПРИРЕДУВАЧ НА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца 

за приредувач на интернет игри на среќа. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на лиценца за приредувач на интернет игри на среќа се поднесува на образец во А-4 

формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

       Бр. 13-5703/7  

9 август 2016 година                                                                     Министер за финансии, 

         Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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3549. 

Врз основа на член 40 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот 

за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ТОМБОЛА ОД ЗАТВОРЕН ТИП 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца 

за приредување на томбола од затворен тип. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на лиценца за приредување на томбола од затворен тип се поднесува на образец во 

А-4 формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

      Бр. 13-5704/6  

9 август 2016 година                                                                       Министер за финансии, 

           Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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3550. 

Врз основа на член 102 став (6) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот 

за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца 

за производител на интернет игри на среќа. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на лиценца за производител на интернет игри на среќа се поднесува на образец во 

А-4 формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

      Бр. 13-5705/7  

9 август 2016 година                                                                      Министер за финансии, 

            Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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3551. 

Врз основа на член 73 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот 

за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО ОБЛОЖУВАЛНИЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца 

за приредување на игри на среќа во обложувалница. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница се поднесува на об-

разец во А-4 формат, на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

      Бр. 13-5706/6  

9 август 2016 година                                                                       Министер за финансии, 

           Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 
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