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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1296.
Врз основа на член 26-а став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и
21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР
ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ
ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Co оваа одлука се усвојува Годишниот извештај за
работата на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2017 година, донесен од директорот на Агенцијата за електронски комуникации, во
соработка со министерот за информатичко општество
и администрација, бр.1806-934/10 од 3.4.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2671/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1297.
Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018 година, донесе
О Д Л У КА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар зграда број 28, влез 1, кат ПР, број 1, со површина од
128 м2, која се наоѓа на КП број 727, КО Тетово 1, евидентирана во Имотен лист бр.14, сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за одбрана.

Правилник за посебните барања за
безбедност на додатоците на исхрана (*)....................................................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и
уредно работење................................
Огласен дел ......................................

Стр.
11

24
1-40

Член 2
Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно - правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за
судски вештачења СВ број 5 22/18 од 19.2.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар, во износ од 2.375.886,50 денари.
Висината на почетната месечна закупнина изнесува
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната
ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 11.810,00
денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
интернет страницата www. e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.44-3108/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1298.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „EAGLE-VI“,
ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО
1. За учество во вежбовната активност „EAGLE-VI“
(во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе
се одржи во Република Косово во периодот од 3-14 мај
2018 година, се испраќаат 10 (десет) припадници на
Армијата на Република Македонија (во натамошниот
текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на
припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-3202/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1299.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ADRIATIC
STRIKE 2018“, ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
1. За учество во вежбовната активност „ADRIATIC
STRIKE 2018“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Словенија во
периодот од 28 мај до 13 јуни 2018 година, се испраќаат 15 (петнаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на
припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.
Бр. 44-3203/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1300.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „BGR-MKD
SOF JCET 18“, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
1. За учество во вежбовната активност „BGR-MKD
SOF JCET 18“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи, во Република Бугарија во
периодот од 7-16 мај 2018 година, се испраќаат 20 (дваессет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана
на припадниците на Армијата ги обезбедува Република
Бугарија, а финансиските трошоци за транспорт и
дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

Бр. 68 - Стр. 3

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-3204/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1301.
Врз основа на член 40-а од Законот за користење и
располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБА ЗА
РАСКИН НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА НЕДВИЖНОСТ
Член 1
Се дава согласност на Спогодбата за раскин на Договорот за закуп на недвижност бр.11-19/1 од 3.1.2017
година, склучен помеѓу: Министерството за финансии
и Тотко Шиклоски од с. Витолиште - Прилеп, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, која се наоѓа на КП 318 во с.Манастир, Прилеп, евидентирана во Имотен лист бр.131, за
КО Манастир и тоа зграда 2, намена на зграда Г2, влез
1, кат ПР, со површина од 1.172 м².
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.44-3237/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1302.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4СТОВАРИШТА КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА
ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво
Бразда, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Стр. 4 - Бр. 68

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3365/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1303.
Врз основа на член 30, став (2) од Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради
лекување („Службен весник на Република Македонија“
бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14,
124/15, 149/15 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТРИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ОРГАНИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ
ЛЕКУВАЊЕ - БУБРЕЗИ
Член 1
Заради обезбедување на квалитетни и континуирани здравствени услуги за населението во Република
Македонија од областа на трансплантацијата и намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од областа на
трансплантацијата (лекување во странство), потребно е
да се спроведе постапка за доделување на три лиценци
за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бубрези од живи и умрени лица како дарители, за населението во Република Македонија, со оглед дека оваа дејност се врши само од здравствени установи кои вршат
здравствена дејност во мрежата на здравствени установи и кои имаат лиценца за вршење на дејноста.
Член 2
Цели кои треба да се остварат со доделувањето на
лиценците се:
- обезбедување на соодветен вид и обем на здравствени услуги во зависност од потребите на населението од здравствени услуги,
- намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од
областа на трансплантацијата (лекување во странство),
- обезбедување на географска достапност на здравствените услуги,
- обезбедување на здравствени капацитети за вршење на здравствени услуги и
- обезбедување на континуирана и квалитетна
здравствена заштита.
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Член 3
Предметот на лиценците е вршење на здравствена
дејност од областа на трансплантација за населението
на Република Македонија - земање и пресадување на
органи од човечкото тело заради лекување - бубрези од
живи и умрени лица, при што се доделуваат три лиценци за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување
- бубрези од живи и умрени лица. Лиценците се доделуваат за трансплантација кај возрасни лица и кај деца.
На една здравствена установа може да и биде доделена
само една лиценца за вршење на здравствена дејност
земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бубрези од живи и умрени лица.
Надоместокот за вршење на постапките за земање и
пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бубрези од живи и умрени лица, во мрежата на
здравствени установи во Република Македонија ќе се
исплаќа по цени утврдени од Фондот за здравственото
осигурување на Македонија по Методологијата на дијагностички сродни групи, по специјалистички пакети,
како и за лабораториските и радиодијагностичките услуги.
Здравствените установи на кои ќе им се доделат лиценците, покрај постапки за земање и пресадување на
бубрези од живи и умрени лица кои ќе се извршат на
државјани на Република Македонија, ќе можат да извршуваат постапки за земање и пресадување на органи
од човечкото тело заради лекување и за странци кои
здравствените услуги ги плаќаат со лични средства, но
само со бубрези од живи лица, согласно прописите
кои се однесуваат на земање и пресадување на делови
на човечкото тело заради лекување во Република Македонија.
Приватната здравствена установа на која ќе и се додели лиценцата:
- за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување
да не вработи здравствени работници и здравствени
соработници вработени во јавните здравствени установи кои учествуваат во спроведување на постапките од
областа на трансплантацијата од страна на јавните
здравствени установи,
- да склучи меморандум за соработка со Министерството за здравство со кој ќе овозможи вклучување на
здравствените работници и здравствените соработници
вработени во јавните здравствени установи во постапките од областа на трансплантацијата за која е доделена лиценцата, со цел размена на знаење и искуство од
областа на трансплантацијата,
- може да ангажира стручни лица од странство од
реномирани универзитети и клиники, кои имаат соодветен сертификат за завршена обука или образование
од областа на трансплантација и кои имаат искуство
кое ќе го докажат со оперативен каталог со извршени
трансплантации. Ангажираните стручни лица ќе учествуваат во постапките од областа на трансплантацијата
за која е доделена лиценцата и ќе вршат едукација,
обука и практичен тренинг на останатите лица вклучени во постапките од областа на трансплантацијата.
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Член 4
Лиценците ќе се доделат на најповолните понудувачи кои ќе понудат највисок месечен износ за надомест
за лиценцата и под условите утврдени со тендерската
документација.
Член 5
Постапката за доделување на лиценците ќе се спроведе со отворен повик согласно Законот за здравствената заштита.
Постапката за доделување на лиценците ќе се спроведе во рок од шест месеци од денот на објавувањето
на јавниот повик.
Член 6
Висината на најнискиот износ за надомест за лиценците ќе се пресметува врз основа на Правилникот
за најнискиот износ на надоместок за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени
установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп
на простор и опрема на јавна здравствена установа.
Член 7
По извршениот избор со најповолниот понудувач
на кој ќе му се додели лиценцата за вршење на здравствената дејност ќе биде склучен договор за лиценца,
согласно условите од јавниот повик и истиот е должен
средствата за надоместот за лиценца да ги уплаќа месечно, во денари на соодветна уплатна сметка на Министерството за здравство, во рамки на трезорската
сметка, најдоцна до 15 – ти во месецот за претходниот
месец.
Член 8
Најповолниот понудувач на кој ќе му се додели лиценцата ќе склучи договор за лиценца, врз основа на
кој ќе склучи и договор со Фондот за здравственото
осигурување на Македонија.
Член 9
Лиценците за вршење на здравствената дејност согласно оваа одлука ќе се доделат за период од пет години, при што рокот отпочнува да тече од датумот на
потпишувањето на Договорот за лиценца.
Член 10
Постапката за доделување на лиценца ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на лиценца формирана од министерот за здравство.
Комисијата од ставот 1 на овој член ќе ја подготви
тендерската документација во рок од 60 дена од нејзиното формирање по претходно добиена согласност од
министерот за здравство и ќе објави јавен повик за доставување на понуди.
Член 11
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.500,00 денари.
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Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3442/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1304.
Врз основа на член 30 став (2) од Законот за земање
и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“
бр.47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14,
124/15, 149/15 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТРИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ОРГАНИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО
ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ - БЕЛИ ДРОБОВИ
Член 1
Заради обезбедување на квалитетни и континуирани здравствени услуги за населението во Република
Македонија од областа на трансплантацијата и намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од областа на
трансплантацијата (лекување во странство), потребно е
да се спроведе постапка за доделување на три лиценци
за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бели
дробови од живи и умрени лица како дарители, за населението во Република Македонија, со оглед дека оваа
дејност се врши само од здравствени установи кои вршат здравствена дејност во мрежата на здравствени установи и кои имаат лиценца за вршење на дејноста.
Член 2
Цели кои треба да се остварат со доделувањето на
лиценците се:
- обезбедување на соодветен вид и обем на здравствени услуги во зависност од потребите на населението од здравствени услуги,
- намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од
областа на трансплантацијата (лекување во странство),
- обезбедување на географска достапност на здравствените услуги,
- обезбедување на здравствени капацитети за вршење на здравствени услуги и
- обезбедување на континуирана и квалитетна
здравствена заштита.
Член 3
Предметот на лиценците е вршење на здравствена
дејност од областа на трансплантација за населението
на Република Македонија - земање и пресадување на
органи од човечкото тело заради лекување - бели дробови од живи и умрени лица како дарители, при што се

Стр. 6 - Бр. 68

доделуваат три лиценци за вршење на здравствена дејност за земање и пресадување на органи од човечкото
тело заради лекување - бели дробови. Лиценците се доделуваат за трансплантација кај возрасни лица и кај
деца. На една здравствена установа може да и биде доделена само една лиценца за вршење на здравствена
дејност за земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бели дробови.
Надоместокот за вршење на постапките за земање и
пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - бели дробови, во мрежата на здравствени установи во Република Македонија ќе се исплаќа по цени
утврдени од Фондот за здравственото осигурување на
Македонија по методологијата на дијагностички сродни групи, по специјалистички пакети, како и за лабораториските и радиодијагностичките услуги.
Здравствените установи на кои ќе им се доделат лиценците, покрај постапки за земање и пресадување на
бели дробови кои ќе се извршат на државјани на Република Македонија, ќе можат да извршуваат постапки
за земање и пресадување на органи од човечкото тело
заради лекување и за странци кои здравствените услуги ги плаќаат со лични средства, но само со бели дробови од живи лица, согласно прописите кои се однесуваат на земање и пресадување на делови на човечкото
тело заради лекување во Република Македонија.
Приватната здравствена установа на која ќе и се додели лиценцата:
- за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување
да не вработи здравствени работници и здравствени соработници вработени во јавните здравствени установи
кои учествуваат во спроведување на постапките од областа на трансплантацијата од страна на јавните здравствени установи,
- да склучи меморандум за соработка со Министерството за здравство со кој ќе овозможи вклучување на
здравствените работници и здравствените соработници
вработени во јавните здравствени установи во постапките од областа на трансплантацијата за која е доделена лиценцата, со цел размена на знаење и искуство од
областа на трансплантацијата,
- може да ангажира стручни лица од странство од
реномирани универзитети и клиники, кои имаат соодветен сертификат за завршена обука или образование
од областа на трансплантација и кои имаат искуство
кое ќе го докажат со оперативен каталог со извршени
трансплантации. Ангажираните стручни лица ќе учествуваат во постапките од областа на трансплантацијата
за која е доделена лиценцата и ќе вршат едукација,
обука и практичен тренинг на останатите лица вклучени во постапките од областа на трансплантацијата.
Член 4
Лиценците ќе се доделат на најповолните понудувачи кои ќе понудат највисок месечен износ за надомест
за лиценцата и под условите утврдени со тендерската
документација.
Член 5
Постапката за доделување на лиценците ќе се спроведе со отворен повик согласно Законот за здравствената заштита.
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Постапката за доделување на лиценците ќе се спроведе во рок од шест месеци од денот на објавувањето
на јавниот повик.
Член 6
Висината на најнискиот износ за надомест за лиценците ќе се пресметува врз основа на Правилникот
за најнискиот износ на надоместок за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени
установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп
на простор и опрема на јавна здравствена установа.
Член 7
По извршениот избор со најповолниот понудувач
на кој ќе му се додели лиценцата за вршење на здравствената дејност ќе биде склучен Договор за лиценца
согласно условите од јавниот повик и истиот е должен
средствата за надоместот за лиценца да ги уплаќа месечно, во денари на соодветна уплатна сметка на Министерството за здравство, во рамки на трезорската
сметка, најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот
месец.
Член 8
Најповолниот понудувач на кој ќе му се додели лиценцата ќе склучи Договор за лиценца, врз основа на
кој ќе склучи и Договор со Фондот за здравственото
осигурување на Македонија.
Член 9
Лиценците за вршење на здравствената дејност согласно оваа одлука ќе се доделат за период од пет години, при што рокот отпочнува да тече од датумот на
потпишувањето на Договорот за лиценца.
Член 10
Постапката за доделување на лиценца ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на лиценца формирана од министерот за здравство.
Комисијата од ставот 1 на овој член ќе ја подготви
тендерската документација во рок од 60 дена од нејзиното формирање по претходно добиена согласност од
министерот за здравство и ќе објави јавен повик за доставување на понуди.
Член 11
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.500,00 денари.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.44-3444/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1305.
Врз основа на член 30 став (2) од Законот за земање
и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“
бр.47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14,
124/15, 149/15 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТРИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ОРГАНИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО
ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ - СРЦЕ
Член 1
Заради обезбедување на квалитетни и континуирани здравствени услуги за населението во Република
Македонија од областа на трансплантацијата и намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од областа на
трансплантацијата (лекување во странство), потребно е
да се спроведе постапка за доделување на три лиценци
за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување срце, за населението во Република Македонија, со оглед дека оваа дејност се врши само од здравствени установи кои вршат здравствена дејност во мрежата на
здравствени установи и кои имаат лиценца за вршење
на дејноста.
Член 2
Цели кои треба да се остварат со доделувањето на
лиценците се:
- обезбедување на соодветен вид и обем на здравствени услуги во зависност од потребите на населението од здравствени услуги,
- намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од
областа на трансплантацијата (лекување во странство),
- обезбедување на географска достапност на здравствените услуги,
- обезбедување на здравствени капацитети за вршење на здравствени услуги и
- обезбедување на континуирана и квалитетна
здравствена заштита.
Член 3
Предметот на лиценците е вршење на здравствена
дејност од областа на трансплантација за населението
на Република Македонија - земање и пресадување на
органи од човечкото тело заради лекување - срце, при
што се доделуваат три лиценци за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување-срце. Лиценците се доделуваат за трансплантација кај возрасни лица и кај
деца. На една здравствена установа може да и биде доделена само една лиценца за вршење на здравствена
дејност земање и пресадување на органи од човечкото
тело заради лекување-срце.
Надоместокот за вршење на постапките за земање и
пресадување на органи од човечкото тело заради лекување–срце, во мрежата на здравствени установи во Република Македонија ќе се исплаќа по цени утврдени од
Фондот за здравственото осигурување на Македонија
по методологијата на дијагностички сродни групи, по
специјалистички пакети, како и за лабораториските и
радиодијагностичките услуги.
Приватната здравствена установа на која ќе и се додели лиценцата:
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- за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување
да не вработи здравствени работници и здравствени соработници вработени во јавните здравствени установи
кои учествуваат во спроведување на постапките од областа на трансплантацијата од страна на јавните здравствени установи,
- да склучи меморандум за соработка со Министерството за здравство со кој ќе овозможи вклучување на
здравствените работници и здравствените соработници
вработени во јавните здравствени установи во постапките од областа на трансплантацијата за која е доделена лиценцата, со цел размена на знаење и искуство од
областа на трансплантацијата,
- може да ангажира стручни лица од странство од
реномирани универзитети и клиники, кои имаат соодветен сертификат за завршена обука или образование
од областа на трансплантација и кои имаат искуство
кое ќе го докажат со оперативен каталог со извршени
трансплантации. Ангажираните стручни лица ќе учествуваат во постапките од областа на трансплантацијата
за која е доделена лиценцата и ќе вршат едукација,
обука и практичен тренинг на останатите лица вклучени во постапките од областа на трансплантацијата.
Член 4
Лиценците ќе се доделат на најповолните понудувачи кои ќе понудат највисок месечен износ за надомест
за лиценцата и под условите утврдени со тендерската
документација.
Член 5
Постапката за доделување на лиценците ќе се спроведе со отворен повик согласно Законот за здравствената заштита.
Постапката за доделување на лиценците ќе се спроведе во рок од шест месеци од денот на објавувањето
на јавниот повик.
Член 6
Висината на најнискиот износ за надомест за лиценците ќе се пресметува врз основа на Правилникот
за најнискиот износ на надоместок за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени
установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп
на простор и опрема на јавна здравствена установа.
Член 7
По извршениот избор со најповолниот понудувач
на кој ќе му се додели лиценцата за вршење на здравствената дејност ќе биде склучен Договор за лиценца
согласно условите од јавниот повик и истиот е должен
средствата за надоместот за лиценца да ги уплаќа месечно, во денари на соодветна уплатна сметка на Министерството за здравство, во рамки на трезорската
сметка, најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот
месец.
Член 8
Најповолниот понудувач на кој ќе му се додели лиценцата ќе склучи Договор за лиценца, врз основа на
кој ќе склучи и Договор со Фондот за здравственото
осигурување на Македонија.
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Член 9
Лиценците за вршење на здравствената дејност согласно оваа одлука ќе се доделат за период од пет години, при што рокот отпочнува да тече од датумот на
потпишувањето на Договорот за лиценца.
Член 10
Постапката за доделување на лиценца ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на лиценца формирана од министерот за здравство.
Комисијата од ставот 1 на овој член ќе ја подготви
тендерската документација во рок од 60 дена од нејзиното формирање по претходно добиена согласност од
министерот за здравство и ќе објави јавен повик за доставување на понуди.
Член 11
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.500,00 денари.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.44-3445/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1306.
Врз основа на член 30 став (2) од Законот за земање
и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“
бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14,
124/15, 149/15 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТРИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ОРГАНИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО
ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ - ПАНКРЕАС
Член 1
Заради обезбедување на квалитетни и континуирани здравствени услуги за населението во Република
Македонија од областа на трансплантацијата и намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од областа на
трансплантацијата (лекување во странство), потребно е
да се спроведе постапка за доделување на три лиценци
за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - панкреас од живи и умрени лица како дарители, за населението во Република Македонија, со оглед дека оваа дејност се врши само од здравствени установи кои вршат
здравствена дејност во мрежата на здравствени установи и кои имаат лиценца за вршење на дејноста.
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Член 2
Цели кои треба да се остварат со доделувањето на
лиценците се:
- обезбедување на соодветен вид и обем на здравствени услуги во зависност од потребите на населението од здравствени услуги,
- намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од
областа на трансплантацијата (лекување во странство),
- обезбедување на географска достапност на здравствените услуги,
- обезбедување на здравствени капацитети за вршење на здравствени услуги и
- обезбедување на континуирана и квалитетна
здравствена заштита.
Член 3
Предметот на лиценците е вршење на здравствена
дејност од областа на трансплантација за населението
на Република Македонија - земање и пресадување на
органи од човечкото тело заради лекување - панкреас
од живи и умрени лица, при што се доделуваат три лиценци за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување
- панкреас од живи и умрени лица. Лиценците се доделуваат за трансплантација кај возрасни лица Лиценците се доделуваат за трансплантација кај возрасни лица
и кај деца. На една здравствена установа може да и биде доделена само една лиценца за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - панкреас од живи и
умрени лица.
Надоместокот за вршење на постапките за земање и
пресадување на органи од човечкото тело заради лекување - панкреас од живи и умрени лица, во мрежата на
здравствени установи во Република Македонија ќе се
исплаќа по цени утврдени од Фондот за здравственото
осигурување на Македонија по методологијата на дијагностички сродни групи, по специјалистички пакети,
како и за лабораториските и радиодијагностичките услуги.
Здравствените установи на кои ќе им се доделат лиценците, покрај постапки за земање и пресадување на
панкреас од живи и умрени лица кои ќе се извршат на
државјани на Република Македонија, ќе можат да извршуваат постапки за земање и пресадување на органи
од човечкото тело заради лекување и за странци кои
здравствените услуги ги плаќаат со лични средства, но
само со панкреас од живи лица, согласно прописите
кои се однесуваат на земање и пресадување на делови
на човечкото тело заради лекување во Република Македонија.
Приватната здравствена установа на која ќе и се додели лиценцата:
- за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на органи од човечкото тело заради лекување
да не вработи здравствени работници и здравствени
соработници вработени во јавните здравствени установи кои учествуваат во спроведување на постапките од
областа на трансплантацијата од страна на јавните
здравствени установи,
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- да склучи меморандум за соработка со Министерството за здравство со кој ќе овозможи вклучување на
здравствените работници и здравствените соработници
вработени во јавните здравствени установи во постапките од областа на трансплантацијата за која е доделена лиценцата, со цел размена на знаење и искуство од
областа на трансплантацијата,
- може да ангажира стручни лица од странство од
реномирани универзитети и клиники, кои имаат соодветен сертификат за завршена обука или образование
од областа на трансплантација и кои имаат искуство
кое ќе го докажат со оперативен каталог со извршени
трансплантации. Ангажираните стручни лица ќе учествуваат во постапките од областа на трансплантацијата
за која е доделена лиценцата и ќе вршат едукација,
обука и практичен тренинг на останатите лица вклучени во постапките од областа на трансплантацијата.
Член 4
Лиценците ќе се доделат на најповолните понудувачи кои ќе понудат највисок месечен износ за надомест
за лиценцата и под условите утврдени со тендерската
документација.
Член 5
Постапката за доделување на лиценците ќе се спроведе со отворен повик согласно Законот за здравствената заштита.
Постапката за доделување на лиценците ќе се спроведе во рок од шест месеци од денот на објавувањето
на јавниот повик.
Член 6
Висината на најнискиот износ за надомест за лиценците ќе се пресметува врз основа на Правилникот
за најнискиот износ на надоместок за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени
установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп
на простор и опрема на јавна здравствена установа.
Член 7
По извршениот избор со најповолниот понудувач
на кој ќе му се додели лиценцата за вршење на здравствената дејност ќе биде склучен Договор за лиценца
согласно условите од јавниот повик и истиот е должен
средствата за надоместот за лиценца да ги уплаќа месечно, во денари на соодветна уплатна сметка на Министерството за здравство, во рамки на трезорската
сметка, најдоцна до 15–ти во месецот за претходниот
месец.
Член 8
Најповолниот понудувач на кој ќе му се додели лиценцата ќе склучи Договор за лиценца, врз основа на
кој ќе склучи и Договор со Фондот за здравственото
осигурување на Македонија.
Член 9
Лиценците за вршење на здравствената дејност согласно оваа одлука ќе се доделат за период од пет години, при што рокот отпочнува да тече од датумот на
потпишувањето на Договорот за лиценца.
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Член 10
Постапката за доделување на лиценца ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на лиценца формирана од министерот за здравство.
Комисијата од ставот 1 на овој член ќе ја подготви
тендерската документација во рок од 60 дена од нејзиното формирање по претходно добиена согласност од
министерот за здравство и ќе објави јавен повик за доставување на понуди.
Член 11
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.500,00 денари.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3447/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1307.
Врз основа на член 31 став (2), а во врска со член 2
став (2) од Законот за земање и пресадување на делови
на човечкото тело заради лекување („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 47/11, 136/11, 91/13,
164/13, 27/14, 112/14, 144/14, 124/15, 149/15 и 37/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТРИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА КЛЕТКИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ
ЛЕКУВАЊЕ - КРВОТВОРНИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ
Член 1
Заради обезбедување на квалитетни и континуирани здравствени услуги за населението во Република
Македонија од областа на трансплантацијата и намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од областа на
трансплантацијата (лекување во странство), потребно е
да се спроведе постапка за доделување на три лиценци
за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување крвотворни матични клетки, за населението во Република Македонија, со оглед дека оваа дејност се врши
само од здравствени установи кои вршат здравствена
дејност во мрежата на здравствени установи и кои имаат лиценца за вршење на дејноста.
Член 2
Цели кои треба да се остварат со доделувањето на
лиценците се:
- обезбедување на соодветен вид и обем на здравствени услуги во зависност од потребите на населението од здравствени услуги,
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- намалување на трошоците за користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство од
областа на трансплантацијата (лекување во странство),
- обезбедување на географска достапност на здравствените услуги,
- обезбедување на здравствени капацитети за вршење на здравствени услуги и
- обезбедување на континуирана и квалитетна
здравствена заштита.
Член 3
Предметот на лиценците е вршење на здравствена
дејност од областа на трансплантација за населението
на Република Македонија - земање и пресадување на
клетки од човечкото тело заради лекување - крвотворни матични клетки, при што се доделуваат три лиценци
за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување крвотворни матични клетки. Лиценците се доделуваат
за трансплантација кај возрасни лица и кај деца. На една здравствена установа може да и биде доделена само
една лиценца за вршење на здравствена дејност земање
и пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување - крвотворни матични клетки.
Надоместокот за вршење на постапките за земање и
пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување - крвотворни матични клетки, во мрежата на
здравствени установи во Република Македонија ќе се
исплаќа по цени утврдени од Фондот за здравственото
осигурување на Македонија по методологијата на дијагностички сродни групи, по специјалистички пакети,
како и за лабораториските и радиодијагностичките услуги .
Здравствените установи на кои ќе им се доделат лиценците, покрај постапки за земање и пресадување на
клетки од човечкото тело заради лекување - крвотворни матични клетки кои ќе се извршат на државјани на
Република Македонија, ќе можат да извршуваат постапки за земање и пресадување на клетки од човечкото
тело заради лекување - крвотворни матични клетки и
за странци кои здравствените услуги ги плаќаат со лични средства согласно прописите кои се однесуваат на
земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување во Република Македонија.
Приватната здравствена установа на која ќе и се додели лиценцата:
- за вршење на здравствена дејност земање и пресадување на клетки од човечкото тело заради лекување
да не вработи здравствени работници и здравствени соработници вработени во јавните здравствени установи
кои учествуваат во спроведување на постапките од областа на трансплантацијата од страна на јавните здравствени установи,
- да склучи меморандум за соработка со Министерството за здравство со кој ќе овозможи вклучување на
здравствените работници и здравствените соработници
вработени во јавните здравствени установи во постапките од областа на трансплантацијата за која е доделена лиценцата, со цел размена на знаење и искуство од
областа на трансплантацијата,
- може да ангажира стручни лица од странство од
реномирани универзитети и клиники, кои имаат соодветен сертификат за завршена обука или образование
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од областа на трансплантација и кои имаат искуство
кое ќе го докажат со оперативен каталог со извршени
трансплантации. Ангажираните стручни лица ќе учествуваат во постапките од областа на трансплантацијата
за која е доделена лиценцата и ќе вршат едукација,
обука и практичен тренинг на останатите лица вклучени во постапките од областа на трансплантацијата, и
- да склучи договор со Националниот регистар за
несродни дарители на крвотворни матични клетки од
периферна крв, коскена срцевина, крв од постелка и
група клетки за територијата на Република Македонија.
Член 4
Лиценците ќе се доделат на најповолните понудувачи кои ќе понудат највисок месечен износ за надомест
за лиценцата и под условите утврдени со тендерската
документација.
Член 5
Постапката за доделување на лиценците ќе се спроведе со отворен повик согласно Законот за здравствената заштита.
Постапката за доделување на лиценците ќе се спроведе во рок од шест месеци од денот на објавувањето
на јавниот повик.
Член 6
Висината на најнискиот износ за надомест за лиценците ќе се пресметува врз основа на Правилникот
за најнискиот износ на надоместок за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени
установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп
на простор и опрема на јавна здравствена установа.
Член 7
По извршениот избор со најповолниот понудувач
на кој ќе му се додели лиценцата за вршење на здравствената дејност ќе биде склучен Договор за лиценца
согласно условите од јавниот повик и истиот е должен
средствата за надоместот за лиценца да ги уплаќа месечно, во денари на соодветна уплатна сметка на Министерството за здравство, во рамки на трезорската
сметка, најдоцна до 15 – ти во месецот за претходниот
месец.
Член 8
Најповолниот понудувач на кој ќе му се додели лиценцата ќе склучи Договор за лиценца, врз основа на
кој ќе склучи и Договор со Фондот за здравственото
осигурување на Македонија.
Член 9
Лиценците за вршење на здравствената дејност согласно оваа одлука ќе се доделат за период од пет години, при што рокот отпочнува да тече од датумот на
потпишувањето на Договорот за лиценца.
Член 10
Постапката за доделување на лиценца ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на лиценца формирана од министерот за здравство.
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Комисијата од ставот 1 на овој член ќе ја подготви
тендерската документација во рок од 60 дена од нејзиното формирање по претходно добиена согласност од
министерот за здравство и ќе објави јавен повик за доставување на понуди.

Член 2
Одредбите од овој правилник не се применуваат на
медицинските производи за човекова употреба утврдени со Законот за лековите и медицинските средства(*1).

Член 11
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.500,00 денари.

Член 3
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1. „Додатоци на исхрана“ се прехранбени производи чија цел е да ја дополнуваат нормалната исхрана и
кои се концентрирани извори на нутриенси или други
супстанции со нутритивен или физиолошки ефект, сами или во комбинација, пуштени во промет во дозирана форма во вид на капсули, пастили, таблети и други
слични форми, кеси со прашкаста супстанца, ампули
со течност и други слични форми на течни или прашкасти супстанции дизајнирани да можат да бидат употребени во мали мерливи единечни количини.
2. „Нутриенси или хранливи материи“ се витамините и минералите.
3. „Други супстанции со нутритивен или физиолошки ефект“ се супстанции кои припаѓаат на една од
следните категории:
1. Амино киселини;
2. Ензими;
3. Пребиотици и пробиотици;
4. Mасни киселини;
5. Билки/печурки/ алги и
6. Разновидни биоактивни супстанции.

Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3462/1
10 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1308.
Врз основа на член 54, став (7) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство во согласност со
министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ДОДАТОЦИТЕ НА ИСХРАНА (*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана.
*

( )Со овој правилник се врши усогласување со Директивата

2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 10 јуни
2002 година за додатоци на исхраната (CELEX број 32002L0046);
Директивата на Комисијата 2006/37/ЕЗ од 30 март 2006 година со
која се надополнува Анекс II на Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 10 јуни 2002 година во однос на вклучување на одредени супстанции (CELEX број
32006L0037); Регулативата (ЕЗ) бр. 1170/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 30 ноември 2009 година со која се надополнува Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на
Советот и Регулативата (ЕК) бр. 1925/2006 /ЕК на Европскиот
парламент и на Советот во однос на листи на витамини и минерали и нивни форми кои можат да се додадат во храна, вклучувајќи
и додатоци во храната (CELEX број 32009R1170); Регулативата
на Комисијата (EЗ) бр. 1161/2011 од 14 ноември 2011 година со
која се надополнува Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕК) бр. 1925/2006 /ЕК на Европскиот парламент и на Советот и Регулатива на Комисијата
(EК) бр. 953/2009 во однос на листи на минерали кои можат да се
додадат на исхраната (CELEX број 32011R1161); Регулативата на
Комисијата (ЕЗ) бр. 119/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 7 февруари 2014 година со која се надополнува Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕК) бр. 1925/2006/ЕК на Европскиот парламент и на Советот во однос на квасец збогатен со хром кој се користи за производство на додатоци во исхраната и хром (III) лактат три-хидрат додаден на храна (CELEX број 32014R0119); Регулативата на
Комисијата (ЕЗ) бр. 2015/414 на Европскиот парламент и на Советот од 12 март 2015 година со која се надополнува Директивата
2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент во однос на (6S)-5-метилтетрахидрофолна киселина, сол на глукозаминот кој се користи
во производство на додатоци на исхраната (CELEX број
32015R0414) и Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 2017/1203 на
Европскиот парламент и на Советот од 5 јули 2017 година со која
се надополнува Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕК) бр. 1925/2006/ЕК на Европскиот парламент и на Советот во однос на органски силициум
(монометилсиланетриол) и калциум фосфорил олигосахариди
(POs-Ca®) додадени на храна и користени за производство на додатоци на исхраната (CELEX број 32017R1203).

Член 4
Додатоците на исхрана можат да бидат ставени во
промет само ако се во согласност со одредбите на овој
правилник.
Додатоците на исхрана треба да се ставаат во промет и да се дистрибуираат до крајниот потрошувач само како предпакуван прехранбен производ.
Член 5
Само витамините и минералите дадени во Прилог
1, кој е составен дел на овој правилник, во хемиските
форми дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој
правилник, можат да се употребуваат во производство
на додатоци на исхрана.
За хемиските форми од Прилог 2 на овој правилник
се применуваат критериумите за чистота на супстанциите во согласност со прописите за безбедност на храната.
За супстанциите дадени во Прилог 2 на овој правилник, за кои критериумите за чистота не се наведени
во прописите за безбедност на храната до донесувањето на тие спецификации ќе се применуваат општоприфатените критериуми за чистота препорачани од меѓународните тела кои ги дефинираат стандардите од областа на чистота на витамините и минералите.
Во производство на додатоци на исхрана може да
се употребуваат и супстанции со нутритивен или физиолошки ефект кои припаѓаат на една од категориите
дадени во член 3 точка 3 од овој правилник, а се наведени во Листата на дозволени супстанции кои можат
да се употребуваат во производство на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збога-
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тена храна, освен за храна за која постојат посебни
прописи за употреба на одредени супстанции, објавена
на веб страната на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Во производство на додатоци на исхрана не може
да се употребуваат супстанции кои припаѓаат на една
од категориите дадени во член 3 точка 3 од овој правилник, а се наведени во Листите на забранети супстанции кои не можат да се употребуваат во производство на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, објавени на веб
страната на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Член 6
Максималните количини на витамини и минерали
присутни во додатоците на исхрана, како дневна доза
за консумирање препорачана од страна на производителот, се утврдуваат земајќи ги предвид:
(а) највисоките безбедни нивоа на витамини и минерали утврдени со научната проценка на ризикот заснована на општо прифатени научни податоци, при тоа
земајќи ги предвид, каде што е соодветно, различните
степени на чувствителност на различни групи потрошувачи и
(б) внесот на витамини и минерали од други извори
на исхрана.
Кога се утврдува максималната количина на витамини и минерали од ставот 1 на овој член, треба да се
земат во предвид и препорачаните референтни вредности за дневно внесување на витамини и минерали на
населението, (во понатамошниот текст: препорачани
вредности), дадени во Прилог 3, Табела 1, кој е составен дел на овој правилник.
За да се обезбеди дека количината на витамини и
минерали присутна во додатоците на исхрана е значителна, треба соодветно да се одредат минимални количини за дневна порција за консумација како што е
препорачана од производителот.
Минималните и максималните количини на витамини и минерали од ставовите 1, 2 и 3 на овој член треба
да бидат во согласност со препорачаните вредности
дадени во Прилог 3 на овој правилник.
Член 7
Додатоците на исхрана се означуваат согласно овој
правилник и во согласност со прописите за означување
на храната.
При означувањето, презентацијата и рекламирањето на додатоците на исхрана не треба да им се припишува својство на превенција, третман или лекување на
одредени заболувања кај луѓето или да се упатува на
такви својства.
Без да е во спротивност со Правилникот за информации поврзани со храната(*), означувањето на додатоците на исхрана треба да ги содржи и следните податоци:
- имињата на категориите на нутриенсите или супстанциите кои го карактеризираат производот или укажување на природата на тие нутриенси или супстанции;
- дозата на производот препорачана за дневна консумација;
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- предупредувањето да не се надминува препорачаната дневна доза;
- известувањето дека додатоците на исхрана не треба да се користат како замена за разновидна исхрана и
- известувањето дека производот треба да се чува
надвор од дофат на деца.
Член 8
Означувањето, презентацијата и рекламирањето на
додатоците на исхрана не треба да содржи било каква
порака која изјавува или наведува дека балансирана и
разновидна исхрана не може да обезбеди соодветна количина на хранливи состојки.
Член 9
Количината на нутриенси или супстанции кои имаат нутритивен или физиолошки ефект присутна во додатоците на исхрана, треба да биде наведена во означувањето во нумеричка форма. Мерните единици кои се
користат за означување на витамините и минералите во
додатоците на исхрана се наведени во Прилог 1 на овој
правилник.
Количината на нутриенси или други декларирани
супстанции на означувањето, треба да се однесува за
порција производ препорачана за дневна консумација.
Информациите за витамини и минерали треба да
бидат изразени и како процент од препорачаните вредности наведени во Прилог 3, Табела 1 на овој правилник.
Член 10
Означените вредности на витамини и минерали од
член 9 ставови 1 и 2 на овој правилник, треба да бидат
просечни вредности засновани на анализите на производот извршени од страна на производителот.
Процентот од препорачаните вредности на витамини и минерали од член 9 став 3 на овој правилник, може да биде прикажан и во графичка форма.
Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за посебните барања
за безбедност на додатоците на исхрана (*) („Службен
весник на Република Македонија“ бр.12/12, 80/13 и
17/15).
Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 22-6536/6
25 јануари 2018 година
Скопје
Министер
за здравство,
Доц.д-р Венко Филипче, с.р.

Бр. 02-3598/5
29 декември 2017 година
Скопје
в.д. Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
Зоран Атанасов, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
1309.
Врз основа на член 43, став (6) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА
ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ
ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО
И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во
однос на воздухопловите, опремата и другите посебни
услови неопходни за безбедно и уредно работење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
159/07, 122/13 и 121/15) во членот 2 се додава нов став
(2) кој гласи:
„(2) Специјализираните услуги со воздухоплов од
став (1) на овој член кои се вршат над област каде постои голема веројатност дека безбедноста на трети лица на земја ќе биде загрозена во случај на вонредна ситуација или кои поради специфичната природа и локалните карактеристики во кои се вршат, претставуваат
висок ризик за трети лица на земја се сметаат за специјализирани комерцијални операции од висок ризик.“.
Член 2
Во членот 3 во точката I по поттoчката 9) се додава
нова потточка 10) која гласи:
“10) исфрлање на храна и лекови за животни;”.
Потточките 10) и 11) стануваат потточки 11) и 12).
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Член 3
По членот 7 се додава нов член 7-а кој гласи:
“Член 7-а
(1) Специјализирана комерцијална операција од висок ризик може да врши овластен оператор кој ги исполнува условите од членовите 4, 5, 6 и 7 на овој правилник и има Анализа на ризиците со мерки за нивно
ублажување која е одобрена од Агенцијата.
(2) Анализата од став (1) на овој член особено треба
да го содржи следното:
- цел на специјализираната комерцијална операција
од висок ризик;
- тип, регистарска ознака, максимална маса на полетување и доказ за пловидбеноста на воздухопловот со
кој ќе се врши специјализираната комерцијална операција од висок ризик;
- реон/област/град/село или рута на операцијата, односно летот;
- максимална/минимална висина на која ќе се спроведува специјализираната комерцијална операција од
висок ризик;
- аеродроми/летилишта кои ќе се користат за полетување, слетување и алтернација;
- навигациска карта на зоната на летање со исцртана рута на летот, највисоки препреки и препреки повисоки од планираната рута во радиус од 600 метри, алтернативни летилишта или површини кои се планираат
да се користат во случај на вонредни ситуации и
- проценка на ризиците, како и мерките кои се
предлагаат за нивно ублажување.”.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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