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173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12.12.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА СОП-
СТВЕНОСТ НА ОБЈЕКТИ И НА ДРУГИ ОБЛИГА-
ЦИОНИ ОБВРСКИ И ПРАВА ОД ДОГОВОРОТ ЗА 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА  

ЗОНА СКОПЈЕ 1 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за пренос на соп-

ственост на објекти како и на други облигациони обврски 
и права во Технолошко индустриска развојна зона Скопје 
1 кои произлегуваат од Договорот за долготраен закуп на 
градежно земјиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и 
бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година од ДПТУ Вистеон 
Електроникс Македонија ДООЕЛ Скопје  на Делфи елек-
тронски системи Македонија ДООЕЛ Скопје. 

 
Член 2 

Согласноста за пренос на правото на сопственост од 
член 1 на оваа одлука се однесува на следните објекти: 

- зграда бр.1 со намена – згради во останато стопан-
ство, влез 1, кат – приземје, број 1, лоцирана на КП 602/6, 
во КО Бунарџик на адреса ул.Бунарџик бр.ТИРЗ/41, со 
вкупна површинаод 5.331м2, евидентирана во Имотен 
лист бр.461 („Производствен капацитет“); 

- зграда бр.2 со намена – Г2-5, влез 1, кат – приземје, 
број 1, лоцирана на КП 602/6 во КО Бунарџик на адреса 
ул.Бунарџик бр. ТИРЗ/41, со вкупна површина од 603м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.461 („Магацин“) и 

во објектите за кои што се пренесува правото на 
сопственост од ставот (1) на овој член постојниот ко-
рисник на зоната - ДПТУ Вистеон Електроникс Маке-
донија ДООЕЛ Скопје продолжува да ја врши дејноста 
за која има склучен договор за вршење на дејноста во 
рамките на објектите кои се предмет на преносот, нај-
малку до исполнувањето на обврските кои произлегу-
ваат од договорот за доделување на државна помош, 
врз основа на договор склучен помеѓу ДПТУ Вистеон 
Електроникс Македонија ДООЕЛ Скопје  на Делфи 
електронски системи Македонија ДООЕЛ Скопје. 

 
Член 3 

Согласноста за пренесување на обврските и правата 
од Договорот за долготраен закуп на градежно земјиш-
те бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 
21.10.2014 година се однесува на Градежното земјиште 
кое претставува КП 602/6 за КО Бунарџик со вкупна 
површина од 53.998м2, евидентирано во Имотен лист 
број 1, сопственост на Република Македонија, од кои  
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47.882м2 претставува градежно изградено земјиште, 
5.509м2 е земјиште под зграда бр.1 и 607м2 е земјиште 
под зграда бр.2, кое се дава во долготраен закуп за вре-
менски период во траење од 50 години, сметано од де-
нот на склучување на Анекс бр. 2 кон Договорот за 
долготраен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 
8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 3 на оваа одлука изнесува:  

- во текот на првите пет години, закупнината за на-
веденото Градежно земјиште изнесува 0,1 евро годиш-
но за метар квадратен, во денарска противвредност, 
според средниот курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија на денот на уплатата, односно 5.399,8 
евра за една (1) година, определени како фиксен износ.                                                                                       

- По истекот на првите пет години, закупнината за гра-
дежното земјиште ќе се одредува за секоја година посебно, 
десет дена пред датумот на склучувањето на Анекс бр. 2 
кон  Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште 
бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 
година и ќе се пресметува како 0,1 Евро годишно за метар 
квадратен, прилагодено за официјалната стапка на инфла-
ција во Република Македонија за претходната година, но не 
повеќе од 15% на годишно ниво, којашто е максималната 
стапка на зголемување. Закупнината секогаш се враќа на 
0,1 евро/м2 секоја година пред денот на прилагодувањето 
кон инфлацијата, без зголемување.                                                                                                                    

- Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на Анекс 
бр. 2 кон  Договорот за долготраен закуп на градежно зем-
јиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 
21.10.2014 година, закупопримачот треба да достави доказ за 
плаќање на закупнината на сметката на Буџетот на Републи-
ка Македонија, назначена од страна на закуподавачот, во из-
нос од 26.999 евра во денарска противвредност според сред-
ниот курс на Народна банка на Република Македонија на де-
нот на уплатата, како закупнина за првите пет години.  

- По истекот на првите пет години, сметано од датумот 
на склучувањето на Анекс бр. 2 кон  Договорот за долготра-
ен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 годи-
на и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година закупнината за дол-
готраен закуп на градежното земјиште од член 3 на оваа од-
лука, се плаќа за секоја година однапред најдоцна на истиот 
датум на кој е склучен Анексот бр. 2 кон Договорот за дол-
готраен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 
година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година, на сметката на 
Буџетот на Република Македонија, за што закуподавачот 
претходно го известува закупопримачот. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-11954/1 Заменик на претседателот 

12 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6040. 
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 

плата и другите надоместоци на избрани и именувани 
лица во Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр.36/90) и („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012 
и 145/2012, 170/2013 и 139/2014), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12 декември 
2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ 
ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефици-
енти за пресметување на платата на функционерите 
кои ги именува Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 
94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 
137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 
39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 
70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 
99/2014, 116/2014, 152/2015 и 161/2015), во табелата:  

1. По алинејата – „ член на Советот за јавни набав-
ки – 3,7“ се додаваат  две нови алинеи кои гласат: 

- „истражител-претседател на Комитетот за истрага на 
воздухопловни несреќи и сериозни инциденти- „3,3“ и 

- „истражители на Комитетот за истрага на возду-
хопловни несреќи и сериозни инциденти –„3,0“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 24 – 12506/3 Заменик на претседателот 

12 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
________ 

6041. 
Врз основа на член 108 став 11 од Законот за леко-

вите и медицинските средства („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 
53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013,  
27/2014, 43/2014, 88/2015 и 154/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1 декем-
ври 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊАТА ЗА ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕ НА ФОРМИРАНАТА ЦЕНА НА ЛЕК 

 
1. За членови на Комисијата за одлучување по бара-

њата за зголемување на формираната цена на лек се  
именуваат: 

претставници од Министерството за здравство  
- Сања Саздовска, 
- Татјана Васиќ- Бозаџиева, 
- Стојанчо Стојковски, 
претставници од Министерството за финансии 
- Маја Аргировска, 
- Мартин Новески, 

- Вукица Савеска, 
претставници од Фондот за здравствено осигурува-

ње на Македонија  
- Марија Коневска, 
- Мишко Ристески, 
- Бљерина Туши,  
стручни лица од различни области на медицината, 

фармацијата, економијата и правото 
- Александар Митов,  
- Јехона Аљиу -Шаќири,  
- Искра Печијарева - Садикаријо,  
- Ангелчо Трајановски,  
- Саша Иванов,  
- Снежанка Ќофкароска-Шилоска.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 12370/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6042. 
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014 и 146/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ  
„СКОПЈЕ“- СКОПЈЕ 

 
1. Васа Арсова Симиќ се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор-претставник на основачот на 
Државниот студентски дом „Скопје“- Скопје. 

2. За член на Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на Државниот студентски дом „Скопје“- Скоп-
је се именува Васа Арсова-Симиќ. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 12371/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6043. 
Врз основа на член 9 и 9-а од Законот за државниот 

инспекторат за земјоделство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 
43/2014, 33/2015, 88/2015 и 149/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 1 декем-
ври 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 
1. За директор на Државниот инспекторат за земјо-

делство, орган во состав на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство се именува Цве-
тан Трипуновски. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 12372/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6044. 

Врз основа на член 141 од Законот за заштита на 

природата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 

47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014 

и 146/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈУ  

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА 

 

1. За вршител на должноста директор на ЈУ Нацио-

нален парк Пелистер-Битола, до именување на дирек-

тор по објавен јавен оглас, се именува Амет Аџиу. 

 2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 24 – 12373/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6045. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 

ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО- СКОПЈЕ 

 

1. Лидија Димитриевска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и аку-

шерство- Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологи-

ја и акушерство- Скопје, се именува Јованка Костовска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12374/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

6046. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - НЕГОТИНО 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино, се именува 

Гордана Јованова. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12376/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6047. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ 

 

1. Томислав Трипуноски се разрешува од должнос-

та член на Управниот одбор – претставник на основа-

чот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - 

Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болес-

ти - Скопје, се именува Саша Иванов.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12377/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6048. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА  
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ОХРИД 

 
1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид, се именува 
Аце Илчески. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12378/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6049. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР 

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - КОЧАНИ 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани, се 

именува Донче Ефтимов. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12379/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6050. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА - СКОПЈЕ 

 

1. Марија Гласновиќ се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија 

- Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка 

биохемија - Скопје, се именува Елена Димовска.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12380/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6051. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 

1. Тафо Рамадановски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - 

Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хи-

рургија - Скопје, се именува Лазаринка Илиевска Јова-

новска.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12381/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6052. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРУШЕВО 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево, се именува 

Флора Михајловиќ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  
 
Бр. 24 – 12382/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6053. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 
ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА  

- СКОПЈЕ 
 
1. Габриела Димитриева се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот на 
ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструк-
тивна хирургија - Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и 
реконструктивна хирургија - Скопје, се именува Соња 
Јовановска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12383/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6054. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 
ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гастроентерохепатологија - Скопје, поради 
истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Зорица Талеска и 
- Луиза Груева. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гас-
троентерохепатологија - Скопје, се именуваат:  

- Жаклина Чагороска и 
- Бобан Стефковски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 12384/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

6055. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - 

СКОПЈЕ 

 

1. Слободанка Трајковска се разрешува од долж-

носта член на Управниот одбор – претставник на осно-

вачот на ЈЗУ Психијатриска болница -Скопје. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Психијатриска болница -Скопје, се 

именува Славица Мирческа Атовска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12385/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6056. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА –  

СКОПЈЕ 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија 

– Скопје, се именува Виолета Србиноска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12386/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6057. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИ-
КА ЗА ХИРУРГИЈА НА ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ И ВРАТ - 
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. Лимко Бејзароски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, 
вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје, 
поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија 
на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - 
Скопје, се именува Наташа Миланова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12387/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6058. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА 

ЖЕЛЕЗАРА – СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица 
Железара – Скопје, поради истек на мандатот, се разре-
шуваат: 

- Весна Таскова и 
- Цонка Димовска. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара – 
Скопје, се именуваат: 

- Игор Мицајков и 
- Бети Стојческа. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 12388/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6059. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 

„13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ 

 

1. Лидија Стаменковска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, по-

ради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - 

Скопје, се именува Лидија Стаменкова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12389/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6060. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена-

та заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 

39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 

61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛО-

ГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, 

РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И 

УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за траумато-

логија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и 

интензивно лекување и ургентен центар – Скопје, се 

именува Василка Илиевска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12390/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6061. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена-

та заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 

39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 

61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 

година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИ-
НА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

– СКОПЈЕ 
 

1. Садула Јакуповски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република 

Македонија – Скопје. 

2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот 

на Република Македонија – Скопје, се именуваат: 

- Верче Мицевска и 

- Драганчо Цинциев.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12391/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6062. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИ-

НЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО-„ЧАИР“-СКОПЈЕ 

 

1. Гоце Бобовски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Специјална болница за гинекологија и акушерство- 

„Чаир“-Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и 

акушерство- „Чаир“-Скопје, се именува Сашо Митев. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12392/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6063. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  

РАДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Габриела Бабавска Димовска се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор – претставник на 
основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиоло-
гија - Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија 
- Скопје, се именува Габриела Димоска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12393/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6064. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Александар Јакимовски се разрешува од долж-

носта член на Управниот одбор – претставник на осно-
вачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна 
хирургија - Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна 
хирургија - Скопје, се именува Елена Ристоска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12394/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6065. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР  - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1.  Антонио Тодоровски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија - 
Скопје, поради истек на мандатот. 
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2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматоло-
гија - Скопје, се именува Антонијо Тодоровски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12395/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6066. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  
ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА 

- СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје, 
се разрешуваат: 

- Љупчо Новаковски и 
- Мино Митев. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за тора-
кална и васкуларна хирургија - Скопје, се именува Су-
зана Маневска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12396/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6067. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за токсикологија - Скопје, поради истек на 
мандатот, се разрешуваат: 

- Иван Робев и 
- Александар Георгиевски. 

2. За членови на Управниот одбор – претставници 
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токси-
кологија - Скопје, се именуваат: 

- Антон Петков и  
- Мишо Василевски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 12397/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6068. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ревматологија – Скопје, поради истек на 
мандатот, се разрешуваат: 

- Борче Попов и 
- Драге Дабески. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревма-
тологија - Скопје, се именуваат: 

- Бранко Лазаревски и 
- Драге Дабески. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 12398/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6069. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИ-
НИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈЕБЕТЕС И 

МЕТАБОЛИЧКИ НАРУШУВАЊА - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за ендокринологија, дијебетес и метаболички 
нарушувања - Скопје, поради истек на мандатот, се 
разрешуваат: 
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- Васко Илиев и  
- Лилјана Симоновска. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендок-
ринологија, дијебетес и метаболички нарушувања - 
Скопје, се именуваат: 

- Биљана Горгиевска – Бурагев и 
- Љиљана Симоновска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 12399/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6070. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за хематологија - Скопје, поради истек на ман-
датот, се разрешуваат: 

- Виктор Спировски и  
- Сашо Ѓуровски. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хема-
тологија - Скопје, се именуваат: 

- Ѓоко Велковски и  
- Давор Политов.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 12400/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6071. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА УВО, НОС И ГРЛО – СКОПЈЕ 
 
1. Антонио Арсовски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – 
Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и 
грло – Скопје, се именува Маја Стојановска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12401/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6072. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 

ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Снежана Велјановска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алер-
гологија - Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологи-
ја и алергологија - Скопје, се именува Милица Симова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12402/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6073. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 
и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА  
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје, се име-
нува Игор Спироски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 12403/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6074. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-

НОВАЧОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО 

ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“  

– СКОПЈЕ 

 

1. Зоран Стерјоски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. 

Наум Охридски“ – Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хи-

руршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје, се 

именуваат: 

- Снежана Лазаревска и 

- Зоран Стерјовски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12404/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6075. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на 

Република Македонија, се именува Бранко Лазаревски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12405/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

6076. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА  

- СКОПЈЕ 

 

1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за карди-

ологија - Скопје, се именуваат: 

- Дејан Герасимовски и 

- Огнен Граорковски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12407/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6077. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПОЗИТРОН 

– ЕМИСИОНСКА ТОМОГРАФИЈА 

 

1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за по-

зитрон – емисионска томографија, се именуваат:  

- Мирвет Рамадани и 

- Стојанче Донев.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 12408/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

6078. 

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 2/2006 , 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015 

и 98/2015), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 7 декември 2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА 

ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ЗАТВОР ОХРИД 
 
1. За вршител на должноста заменик на директорот 

на КПУ Затвор Охрид,  се именува Аџибајрам Ризвани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен  весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 24 – 12495/1 

7 декември 2015 година 
Заменик на претседателот 
на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

6079. 
Врз основа на член 10 од Законот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 
и 43/2014), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 7 декември 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИ-
ЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА  

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. За вршител на должноста директор на Дирекција-

та за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати, се именува Уљуси Бекири. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 12496/1 

7 декември 2015 година 
Заменик на претседателот 
на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

6080. 
Врз основа на член 87-б од Законот за превоз во 

патниот сообраќај („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 
140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 
163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014, 
44/2015, 97/2015, 124/2015 и 129/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 декем-
ври 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 

 
1. За вршител на должноста директор на Државниот 

инспекторат за транспорт орган во состав на Министер-
ството за транспорт и врски, се именува Руфат Хусеини. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 12497/1 Заменик на претседателот 

на Владата на Република 
7 декември 2015 година Македонија, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

6081. 

Врз основа на член 9 од Законот за шумарска и лов-

на инспекција („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 88/2008, 6/2010, 36/2011, 74/2012, 164/2013, 

43/2014, 33/2015 и 149/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 7 декември 2015 

година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИ-

ОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 

 

1. За вршител на должноста директор на Државниот 

инспекторат за шумарство и ловство, орган во состав 

на Министерството за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, се именува Билен Саљији. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 12498/1 

7 декември 2015 година 

Заменик на претседателот 

на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

________ 

6082. 

Врз основа на член 17 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во „Службен весник 

на Република Македонија“ („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на 

Република Македонија на седницата одржана на 7 де-

кември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - 

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП СЛУЖ-

БЕН ВЕСНИК  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

1. Аки Мустафи се разрешува oд должноста член на 

Одборот за контрола на материјално - финансиското ра-

ботење на Јавното претпријатие Службен весник на Ре-

публика Македонија – Скопје, поради истек на мандатот.  

2. За член на Одборот за контрола на материјално - 

финансиското работење на Јавното претпријатие Служ-

бен весник на Република Македонија – Скопје, се име-

нува Аки Мустафи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“   

 

Бр. 24 – 12499/1 

7 декември 2015 година 

Заменик на претседателот 

на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

6083. 
Врз основа на член 24 став (2) и член 25 став (8) од 

Законот за ветеринарно - медицински препарати 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 42/10, 
136/11 и 149/15), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОДАТОЦИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ 
КОНТАКТНОТО И НАДВОРЕШНОТО ПАКУВА-
ЊЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 
СОДРЖИ УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА НА ВЕ-
ТЕРИНАРНО – МЕДИЦИНСКИОТ ПРЕПАРАТ (

*
)  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат податоците кои 
треба да ги содржи контактното и надворешното паку-
вање и информациите кои треба да ги содржи упат-
ството за употреба на ветеринарно - медицинскиот пре-
парат. 

 
Член 2 

(1) Контактното и надворешното пакување на вете-
ринарно - медицинскиот препарат треба да ги содржат 
најмалку следните податоци: 

1) име на ветеринарно - медицинскиот препарат 
пропратено со неговата силина и фармацевтска форма. 
Вообичаеното име се наведува доколку ветеринарно –
медицинскиот препарат содржи само една активна суп-
станција и нејзиното име е иновативно име; 

2) содржина на активните супстанции изразени ква-
литативно и квантитативно на единица доза или во сог-
ласност со начинот на дозирање за определена маса 
или волумен, со користење на вообичаените имиња; 

3) сериски број на производство на препаратот од 
производителот; 

4) бројот на одобрението за ставање во промет; 
5) име и адреса на носителот на одобрението за ста-

вање во промет и/или на претставникот на носителот 
на одобрението за ставање во промет; 

6) видовите на животни за кои е наменет ветеринар-
но - медицинскиот препарат, начин, фрекфенција на 
примена, како и празно место на кое ќе треба да се на-
веде препишаната доза; 

7) каренцата на ветеринарно - медицинскиот препа-
рат, во случаи и кога не постои, во случај на ветеринар-
но - медицински препарати што се даваат на животни 
наменети за исхрана на луѓе, за сите односни видови и 

                            
(*) Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Ди-
рективата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 
6 ноември 2001 година за Кодексот на Заедницата во однос на ве-
теринарно - медицинските препарати (CELEX бр. 32001L0082); 
изменета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот 
Парламент и на Советот од 30 март 2004 година (CELEX бр. 
32004L0028); изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК на 
Комисијата од 10 февруари 2009 година (CELEX бр. 
32009L0009); изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) бр. 
470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 2009 го-
дина (CELEX бр. 32009R0470); изменета и дополнета со Директи-
вата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 18 ју-
ни 2009 година (CELEX бр. 32009L0053); изменета и дополнета 
со Регулативата (ЕК) бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на 
Советот од 18 јуни 2009 година (CELEX бр. 32009R0596). 

за различни односни производи (месо и други произво-
ди за исхрана на луѓето, јајца, млеко, мед), со наведува-
ње на употребата, ограничување или забрана за употре-
ба во текот на бременоста, лактацијата или период на 
несење; 

8) датум на истекување на рокот на траење, кој тре-
ба да биде јасно наведен; 

9) посебни предупредувања за чување, доколку се 

потребни; 

10) посебни мерки на предупредување при отстра-

нување на неупотребениот ветеринарно - медицински 

препарат или отпадни материјали добиени од медицин-

ските препарати, доколку постојат и упатување на сите 

соодветни начини на нештетно отстранување; 

11) мерки за посебна претпазливост и други пре-

дупредувања кои треба да се во согласност со член 25 

став (5) од Законот за ветеринарно - медицински пре-

парати (*1), доколку постојат; и 

12)  текст:  „За употреба во ветеринарна медицина - 

само  за  примена  на  животни“  или,  во  случај  кога  

ветеринарно - медицинските препарати се издаваат на 

рецепт во согласност со член 47 од Законот за ветери-

нарно - медицински препарати, текстот „Само за при-

мена на животни - се издава само од доктор по ветери-

нарна медицина“. 

(2) Фармацевтската форма и содржините по маса, 

волумен или број на единици-дози се наведуваат само 

на надворешното пакување. 

(3) Одредбите од Прилогот II Наслов I Дел 1 Секци-

ја А или Наслов II Дел 1 Секција А од Правилникот за 

формата и содржината на образецот на барањето за из-

давање на одобрение за ставање во промет на ветери-

нарно - медицински препарат, како и општите и посеб-

ните услови кои треба да ги исполни ветеринарно - ме-

дицинскиот препарат за ставање во промет (*2) се при-

менуваат за податоците од став (1) точка 2) на овој 

член, доколку се однесуваат на квалитативниот и кван-

титативниот состав на ветеринарно - медицинските 

препарати во однос на активните супстанции. 

(4) Податоците од став (1) точки 6), 7), 8), 9), 10), 

11) и 12) од овој член се наведуваат на надворешното 

пакување и контактното пакување (контејнерот) на ве-

теринарно - медицинскиот препарат на македонски ја-

зик и неговото кирилско писмо. 

(5) Во случај кога ветеринарно - медицинскиот пре-

парат е одобрен за ставање во промет со признавање на 

централизираното одобрение во Европската Унија во 

согласност со член 17 од Правилникот за формата и 

содржината на образецот на барањето за издавање на 

одобрение за ставање во промет на ветеринарно - ме-

дицински препарат, како и општите и посебните усло-

ви кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот 

препарат за ставање во промет, може да се наведат и 

дополнителни податоци за дистрибуција, поседување, 

продажба и неопходни предупредувања, во согласност 

со Законот за ветеринарно - медицински препарати. 

(6) Дополнителните податоците за дистрибуција, 

поседување, продажба и неопходните предупредувања 

од став (5) на овој член се наведуваат во посебно озна-

чен простор во правоаголна форма со ивици обоени во 

сина боја, со цел да се одвојат од податоците наведени 

во став (1) од овoј член. 
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Член 3 
(1) Во случај кога ветеринарно - медицинскиот  

препарат е пакуван во ампули, податоците од член 2 

став (1) од овој правилник се наведуваат на надвореш-

ното пакување.  

(2) На контактното пакување кај ампулите од став 

(1) на овој член се наведуваат следните податоци: 

1) име на ветеринарно - медицинскиот препарат; 

2) количината на активни супстанции; 

3) начин на примена; 

4) сериски број на производство на препаратот на 

производителот; 

5) рок на траење; и 

6) текстот „За употреба во ветеринарна медицина - 

само за примена на животни“. 

(3) На мали контактни пакувања со единечна доза, 

различни од ампули, на кои е невозможно да се истак-

нат податоците од став (2) на овој член, само на надво-

решното пакување се применуваат одредбите од член 2 

ставови (1), (2) и (3) на овој правилник. 

(4) Податоците од став (2) точки 3) и 6) на овој член 

се наведуваат на надворешното и контактното пакува-

ње на ветеринарно - медицинските препарати на маке-

донски јазик и неговото кирилско писмо.  

 

Член 4 

Доколку ветеринарно - медицинскиот препарат не-

ма надворешно пакување, сите податоци што треба да 

се наведат на ова пакување согласно со членовите 2 и 3 

на овој правилник се наведуваат на контактното паку-

вање. 

 

Член 5 

(1) Упатството за употреба на ветеринарно - ме-

дицинскиот препарат се пишува на македонски јазик и 

неговото кирилско писмо. 

(2) Упатството за употреба од став (1) на овој член 

треба да ги содржи најмалку следните информации: 

1) име и адреса на носителот на одобрението за ста-

вање во промет и/или на претставникот на носителот 

на одобрението за ставање во промет; 

2) име на ветеринарно - медицинскиот препарат 

пропратено со неговата силина и фармацевтска форма. 

Вообичаеното име се наведува доколку ветеринарно -

медицинскиот препарат содржи само една активна суп-

станција и нејзиното име е иновативно име. Се наведу-

ва листа од имиња на ветеринарно - медицински препа-

рати одобрени под идентични и/или различни имиња 

во секоја земја - членка доколку ветеринарно – ме-

дицинските препарати се одобрени со меѓусебно приз-

навање во согласност со член 16 од Правилникот за 

формата и содржината на образецот на барањето за из-

давање на одобрение за ставање во промет на ветери-

нарно - медицински препарат, како и општите и посеб-

ните услови кои треба да ги исполни ветеринарно - ме-

дицинскиот препарат за ставање во промет; 

3) терапевтски индикации; 

4) контраиндикации и несакани дејства, доколку 

овие поединости се неопходни за употреба на ветери-

нарно - медицинскиот препарат; 

5) видовите на животни за кои што е наменет вете-

ринарно - медицинскиот препарат, дозирање за секој 

поединечен вид, начин и фрекфенција на примена и 

препорака за правилна употреба, доколку е неопходно; 

6) каренцата на ветеринарно - медицинскиот препа-
рат, во случаи и кога не постои, во случај на ветеринар-
но - медицински препарати што се даваат на животни 
наменети за исхрана на луѓе, за сите односни видови и 
за различни односни производи (месо и други произво-
ди за исхрана на луѓето, јајца, млеко, мед), со наведува-
ње на употребата, ограничување или забрана за употре-
ба во текот на бременоста, лактацијата или период на 
несење; 

7) посебни предупредувања за чување, доколку се 
потребни; 

8) мерки за посебна претпазливост и други предуп-
редувања кои треба да се во согласност со член 25 став 
(5) од Законот за ветеринарно - медицински препарати 
(*1), доколку постојат;  

9) посебни предупредувања за отстранување на не-
употребениот медицински препарат или отпадни мате-
ријали од медицински препарати, доколку постојат; 

10) oстанати информации (фармакокинетика, фар-
макодинамика и друго); 

11) пакување; 
12) начин на издавање; 
13) ATCvet код; 
14) АХВ број и број на одобрение за ставање во 

промет на ветеринарно – медицинскиот препарат; и 
15) датум на последна ревизија на упатството за 

употреба. 
 

Член 6 
(1) По исклучок на член 5 став (2) на овој правил-

ник, на ознаката на пакувањето и доколку е примен-
ливо, во упатството за употреба на хомеопатските вете-
ринарно - медицински препарати кои ги исполнуваат 
условите од член 13 став (1) од Правилникот за форма-
та и содржината на образецот на барањето за издавање 
на одобрение за ставање во промет на ветеринарно - 
медицински препарат, како и општите и посебните ус-
лови кои треба да ги исполни ветеринарно - медицин-
скиот препарат за ставање во промет (*3), се наведува-
ат зборовите “хомеопатски ветеринарно - медицински 
препарат без докажани терапевтски индикации“, како и 
следните податоци: 

1) научното име на материјалот или материјалите 
проследено со степенот на разредувањето при што се 
користат ознаки на фармакопејата во согласност со де-
финицијата за хомеопатски ветеринарно - медицински 
препарати дадена во член 4 од Законот за ветеринарно 
- медицински препарати (*4). Доколку хомеопатскиот 
ветеринарно - медицински препарат е составен од по-
веќе од еден материјал, на ознаката на пакувањето како 
дополнување на научното име на материјалите може да 
се наведе иновативното име;  

2) име и адреса на носителот на одобрението за ста-
вање во промет и, доколку е соодветно, на производи-
телот; 

3) начин на примена на препаратот, и доколку е не-
опходно, се наведува и фрекфенција на примена; 

4) датум на истекување на рокот на траење, кој тре-
ба да биде јасно наведен (месец, година); 

5) фармацевтска форма; 
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6) содржини на продажните форми на презентација; 
7) посебни предупредувања за чување, доколку се 

потребни; 
8) целни видови; 
9) посебно предупредување за медицинскиот препа-

рат, доколку е неопходно; 
10) сериски број на производство на препаратот; и 
11) регистарски број. 
(2) Без да е во спротивност со став (1) од овој член, 

хомеопатските ветеринарно - медицински препарати се 
означуваат на пакувањето во согласност со одредбите 
од овој правилник и се идентификуваат со назначување 
на пакувањето со читливи букви „хомеопатски ме-
дицински препарат за ветеринарна употреба“. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за податоците кои 
треба да ги содржи контактното и надворешното паку-
вање и информациите кои треба да ги содржи упат-
ството за употреба на ветеринарно -медицинскиот пре-
парат („Службен весник на Република Македонија” бр. 
129/11). 

 
Член 8 

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

 

Бр. 02-7631/3 
Агенција за храна и  

ветеринарство 
26 ноември 2015 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
 
 (*1) член 25 став (5) од Законот за ветеринарно - ме-

дицински препарати е усогласен со член 26 (1) од Дирек-
тивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот 
од 6 ноември 2001 година за Кодексот на Заедницата во 
однос на ветеринарно - медицинските препарати (CELEX 
бр. 32001L0082); 

(*2) Прилогот II Наслов I Дел 1 Секција А и Наслов II 
Дел 1 Секција А од Правилникот за формата и содржината 
на образецот на барањето за издавање на одобрение за 
ставање во промет на ветеринарно - медицински препарат, 
како и општите и посебните услови кои треба да ги испол-
ни ветеринарно - медицинскиот препарат за ставање во 
промет се усогласени со Дел I, А од Анекс I од Директива-
та 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 
ноември 2001 година за Кодексот на Заедницата во однос 
на ветеринарно - медицинските препарати (CELEX бр. 
32001L0082); 

(*3) член 13 став (1) од Правилникот за формата и сод-
ржината на образецот на барањето за издавање на одобре-
ние за ставање во промет на ветеринарно - медицински 
препарат, како и општите и посебните услови кои треба да 
ги исполни ветеринарно - медицинскиот препарат за ста-
вање во промет е усогласен со член 17 (1) од Директивата 
2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 
ноември 2001 година за Кодексот на Заедницата во однос 
на ветеринарно - медицинските препарати (CELEX бр. 
32001L0082);  

(*4) член 4 од Законот за ветеринарно - медицински 
препарати е усогласен со член 1 став 1 точка 8 од Дирек-
тивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот 
од 6 ноември 2001 година за Кодексот на Заедницата во 
однос на ветеринарно - медицинските препарати (CELEX 
бр. 32001L0082); 

6084. 

Врз основа на член 37 став (9) од Законот за иден-

тификација и регистрација на животните („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 95/12, 27/14 и 

149/15) директорот на Агенцијата за храна и ветери-

нарство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на мандатниот платен налог. 

                                                                           

Член 2 

Мандатниот платен налог за правно лице е отпеча-

тен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на мандатниот платен налог 

од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Мандатниот платен налог за одговорно лице во 

правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 

формат.  

Формата и содржината на мандатниот платен налог 

од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпе-

чатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на мандатниот платен налог 

од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 02-8016/3 

Агенција за храна и 

ветеринарство 

23 ноември 2015 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН“ 
6085. 

Врз основа на членовите 1, 2, 7, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „Мито Ха-
џи Василев Јасмин“, на седницата одржана на 30 ноември 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН" ВО 2015 ГОДИНА 
ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО ОД 

ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За остварувања во областа на публицистиката, државната награда им се додлува на: 
- м-р Игор Анѓелков, публицист и 
- проф. д-р Мишо Нетков, публицист. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

          Бр. 08-5777/2 Одбор за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“ 
 10 декември 2015 година Претседател, 
             Скопје Јордан Плевнеш, с.р. 

__________ 
 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МАЈКА ТЕРЕЗА" 
6086. 

Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда "Мајка Тереза", на сед-
ницата одржана на 15 јуни  2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МАЈКА ТЕРЕЗА" ВО 2015 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И ЧО-
ВЕЧКАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНОТО РАЗБИ-
РАЊЕ И РАЗВОЈ  НА СОРАБОТКАТА КАКО МЕЃУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕЃУ ПРИПАДНИЦИТЕ  

НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ 
 
I. За остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на 

меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните 
заедници, култури и вери, државната награда им се доделува на: 

- Сузана Тунева - Пауновска и 
- доц. д-р Буниамин Мемеди. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

        Бр. 08-5709/2 Одбор за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ 
7 декември 2015 година Претседател, 
           Скопје проф. д-р Горан Ајдински, с.р. 
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