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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2352.
Врз основа на член 22 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16),
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МРЕЖАТА НА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ
Член 1
Со оваа уредба се утврдува мрежата на итна медицинска помош во Република Македонија (во натамошниот текст: мрежата) на сите нивоа на здравствена заштита.
Член 2
Мрежата на примарно ниво на здравствена заштита ја сочинуваат тимови за извршување на дејноста итна
медицинска помош и тоа:
- при јавна здравствена установа – здравствен дом кон кој гравитираат до 30.000 жители, најмалку 5 (пет)
тимови за итна медицинска помош;
- при јавна здравствена установа – здравствен дом кон кој гравитираат повеќе од 30.000 жители, најмалку
по 1 (еден) дополнителен тим на секои дополнителни 10.000 жители.
Член 3
Мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита ја сочинуваат единиците на итна медицинска помош во здравствените установи на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита.
Член 4
Мрежата на примарно ниво на здравствена заштита е прикажана во табелата која е дадена во прилог и е
составен дел на оваа уредба.
Член 5
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3492/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2353.
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за
надворешни работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и
226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
БРАЗИЛ, СО СЕДИШТЕ ВО БРАЗИЛИЈА
Член 1
Република Македонија отвора амбасада во Федеративна Република Бразил, со седиште во Бразилија.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 52/1
4 мај 2016 година
Скопје

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2741/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2355.
Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05;
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА –
ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ
ОД КОЖА ИЛИ ОД ВЕШТАЧКА КОЖА
Член 1
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување
на увозната давачка – царинската стапка, за други производи од кожа или од вештачка кожа и тоа:

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2354.
Врз основа на член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија’’ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), Владата на Република Македонијa, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА БР. 12-2867/15
ОД 20.3.2012 ГОДИНА, ЗА ЛОКАЦИЈАТА БР. 268
ГОЛЕМА РЕКА, СЛИВ ЛЕВА РЕКА
Член 1
Со оваа одлука се прогласува едностран раскин
на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на
електрична енергија за локацијата бр.268 Голема
река, слив Лева река, со Анекс на Договорот за
концесија за вода за изградба мали хидроелектрични
централи за производство на електрична енергија со
број 12-604/12 од 29.8.2013 година и Анекс на Договорот за концесија за вода за изградба мали хидроелектрични централи за производство на електрична
енергија со број 12- 2756/1 од 15.4.2015 година,
склучен помеѓу Владата на Република Македонија
како Концедент и Концесионерот ЕнергоремонтМЗТ Херц ДОО Битола како Концесионер, поради
тоа што Концесионерот не отпочнал со изградба на
малата хидроелектрична централа во рокот утврден
во член 15 став (1) во Договорот за концесија за вода
за изградба на мали хидроелектрични централи.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 2
Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат
заклучно со 31.12. 2016 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2967/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2356.
Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА – ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ТКАЕНИНИ ОД ПРЕДИВО СО ГОЛЕМА ЈАЧИНА, ОД НАЈЛОН ИЛИ ОД
ДРУГИ ПОЛИАМИДИ ИЛИ ОД ПОЛИЕСТРИ
Член 1
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување
на увозната давачка – царинската стапка, за ткаенини
од предиво со голема јачина, од најлон или од други
полиамиди или од полиестри и тоа:
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Член 2
Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат
заклучно со 31.12.2016 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2783/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2357.
Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот
за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14,
129/15, 192/15, 39/16 и 53/16) Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 4.5.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И
ТРГОВИЈА ЖИКОЛ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КУЧКОВО“
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Кучково” општина Ѓорче Петров бр. 245093/3 од 10.12.2014 година, еднострано се раскинува
поради тоа што концесионерот нема отпочнато со
вршење на деталните геолошки истражувања во рок од
една година, сметано од денот на склучување на договорот.
2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести
концесионерот за едностран раскин на Договорот за
концесија од точка 1 од оваа одлука.
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за избор на најповолна
понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на
Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица на локалитетот „Кучково” Општина Ѓорче Петров бр. 42-7712/2 од
7.10.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/14).
4. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3149/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2358.
Врз основа на член 12 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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА АМБАСАДАТА НА
С ОЕДИНЕ Т ИТ Е АМЕРИКАН СКИ ДРЖАВ И
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава на времено користење дел
од недвижна ствар – деловна просторија во зграда бр.1,
влез 1, кат приземје, со површина од 44 м2, која се наоѓа на улица „Вита Поп Јорданова“ б.б, на КП бр.8393/1,
КО Штип 4, запишана во Имотен лист бр.22233, сопственост на Република Македонија, на Амбасадата на
Соединетите Американски Држави во Република Македонија - Скопје, за организирање Американско катче
во Штип.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
без надомест на времено користење за период од пет
години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3230/2
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2359.
Врз основа на член 44 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 и
153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
- ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка
болница - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

10 мај 2016

Бр. 90 - Стр. 7

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3366/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2360.
Врз основа на член 44 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 и
153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
- ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Прилеп.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3368/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2361.
Врз основа на член 44 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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА
„СВ. ЕРАЗМО“- ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со
директорот на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.
Еразмо“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3375/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2362.
Врз основа на член 44 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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ
ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.

Стр. 8 - Бр. 90
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3376/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2363.
Врз основа на член 44 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 и
153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
- ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3379/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2364.
Врз основа на член 44 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 и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година,
донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3381/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2365.
Врз основа на член 44 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 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛ И Н И КА З А Д И ГЕ С Т ИВ Н А ХИ РУ Р Г И Ј А
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

10 мај 2016
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Бр. 90 - Стр. 11
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Бр. 90 - Стр. 13

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3422/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2366.
Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање
на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија“
бр. 37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/13 и 33/15), Владата
на Република Македонија на седницата, одржана на
4.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПЕТНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
1. Република Македонија врши Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација.
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од
12.000.000,00 евра.
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа
одлука се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1.2.2015 година до 31.1.2016 година,
со кои како надомест се дадени обврзници.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3528/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2367.
Врз основа на член 18 став (1) 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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

- објект бр.3, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 565 м2,
- објект бр.3, влез 1,кат К1, број 1,намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 64 м2,
- објект бр.3, влез 1,кат К2, број 1,намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 565 м2,
- објект бр.3, влез 1,кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 64 м2,
- објект бр.3, влез 1, кат К3, број 1,намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 64 м2,
- објект бр.3, влез 1, кат К3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 565 м2,
- објект бр.3, влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 21 м2,
- објект бр.3, влез 1, кат К4, број 1,намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 225 м2,
- објект бр.3, влез 1, кат К5, број 1,намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 21 м2,
- објект бр.3, влез 1, кат К5, број 1,намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 225 м2,
- објект бр.3, влез 1, кат ПР, број 1,намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 414 м2.
Член 2
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3576/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2368.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
209/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2016 година („Службен весник на
Република Македонија” бр 2/2016), во точка 1, во ставот 3 износот „151.483.000“ се заменува со износот
„156.483.000“.
Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта”, се заменува со новa табелa, коja гласи:
„Опис на планирани активности и распределба на
финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА –
Изградба на основни училишта:

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана се
дава на трајно користење, без надомест недвижна
ствар која се наоѓа на ул.„А. Димовски“ во Скопје,
на КП бр. 747/1, КО Кисела Вода 2, запишана во
Имотен лист бр. 105974, сопственост на Република
Македонија, и тоа:

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта”, се заменува со нова табела, која гласи:

Стр. 14 - Бр. 90
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„Опис на планирани активности и распределба на
финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ –
Реконструкција на основни училишта:

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта”, се заменува со нова табела, која гласи:
„Опис на планирани активности и распределба
на финансиски средства обезбедени со Потпрограма
ТД – Реконструкција на средни училишта:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3795/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2369.
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.209/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА
ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на
средни училишта за 2016 година („Службен весник на
Република Македонија” бр 2/16), во точка 1 во ставот 3
износот „60.000.000“ се заменува со износот
„55.000.000“.
Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта”, се заменува
со нова табела, која гласи:
„Опис на планирани активности и распределба
на финансиски средства обезбедени со Потпрограма
ТГ – Изградба на средни училишта:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3796/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2370.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување
на Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
209/15), член 7 став (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и
53/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“
бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13,
164/13,151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13,
149/15 и 39/16) и член 53 од Законот за сточарството
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
4.5.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА
2016 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16, 68/16 и 71/16) во делот VII
став 2 табелата се менува и гласи:
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Во ставот 3 зборовите „став 3 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „став 2 од овој дел“.
Во ставот 5 зборовите „ставовоте 2 и 3 од овој член“ се заменуваат со зборовите: „ставот 2 од овој дел“.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4019/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2371.
Врз основа на член 69 став 5 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ОДГЛЕДУВАЧИ ПО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ДОБИТОК
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за признавање на организациите на
одгледувачи по одделни видови на добиток.
Член 2
Барањето за признавање на организациите на одгледувачи по одделни видови на добиток се поднесува на
образец на хартија во бела боја, во А-4 формат.
Образецот на барањето од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: назив на органот до кој се
поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на организацијата-подносител на барањето,
адреса и седиште на организацијата-подносител на барањето, ЕМБС на организацијата, презиме и име на одговорното лице во организацијата, контакт телефон, датум и место на поднесување на барањето, потпис на
подносителот на барањето и место за печат.
Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).
Бр.14-3925/4
7 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

Стр. 18 - Бр. 90
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2372.
Врз основа на член 36-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16 и 53/16) министерот за здравство, донесе

- податоци за одговорното лице за контрола на квалитет на екстракти од коноп (име и презиме, стручна
подготовка, телефон, електронска адреса (e-mail)),
- податоци за одговорното лице за ставање на серија на екстракти од коноп во промет (име и презиме,
стручна подготовка, телефон, електронска адреса (email) и
- листа на приложена документација,
- датум и потпис на подносителот на барањето.

ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНAТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА
И КАДАРОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКСТРАКТИ ОД КОНОП
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат образецот на барањето, потребната документација и поблиските критериуми по однос на просторот, опремата и кадарот за
добивање на дозвола за производство на екстракти од
коноп.
Член 2
Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува
на образец „Барање за добивање дозвола за производство на екстракти од коноп“ со формат А4 во бела боја,
кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот од став 1 на овој член содржи:
- назив на органот до кој се поднесува барањето,
- податоци за прием на барањето,
- назив на барањето,
- основни податоци за подносителот на барањето
(назив или фирма на правното лице, адреса, телефон,
телефакс, седиште на локацијата на објектот за производство),
- видови на фармацевтски производни операции
што ќе се вршат на производната локација,
- видови на екстракти од коноп што ќе се произведуваат,
- видови на фармацевтски дозирани облици што ќе
се произведуваат, кои во себе содржат екстракти од коноп,
- податоци за одговорното лице во постапката за
добивање дозвола за производство на екстракти од коноп (име и презиме, стручна подготовка, телефон,
електронска адреса (e-mail)),

Член 3
Кон барањето од член 2 од овој правилник се поднесува следната документација:
1. Листа на фармацевтски дозирани форми што ќе
се произведуваат,
2. Техничко-технолошки елаборат (Site Мaster File)
за објектот за производство на екстракти од коноп, што
треба да ги содржи најмалку следните податоци:
- локација и околина на објектот за производство,
- скица или шематски приказ за распоредот на
просториите за производство и контрола на квалитетот,
со означен правец на движење на материјали и луѓе,
- дизајн на простории, вид на конструкција и изведба на ѕидни и подни површини,
- намена на просториите и нивна површина,
- опис на системот за вентилација и филтрирање на
воздухот, со податоци за ниво на филтрација, локација
на филтри, позиции на влезен и излезен воздух, температура, влажност, број и големина на честици, разлика
во притисоци и брзина на проток на воздух во производните простории,
- опис на системот за добивање и дистрибуција на
водата што се користи во процесот на екстракција со
опис на фазите за прочистување при третманот на водата,
- список на опрема што се користи во производството на екстракти од коноп и во контролната лабораторија,
- податоци за извршената калибрација на мерните
инструменти и квалификација на опремата и системите
за поддршка,
- опис на технолошкиот процес, користејќи дијаграм за текот на фазите на производство,
- опис на документацијата, односно наведување на
типот на документи што се применуваат при производството и контролата на суровината и екстрактите,
- начин на ракување со почетни материјали, материјали за пакување, полупроизводи и готови производи, вклучувајќи земање на примероци, карантин, ослободување и складирање,
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3. Документи за вработените лица одговорни за
производство, контрола на квалитет и ставање на серија на екстракти од коноп во промет (фотокопија заверена на нотар од: диплома за завршен фармацевтски факултет, уверение за положен стручен испит за фармацевт, уверение за положен специјалистички испит од
соодветната област, договор за работа и образец
М1/М2 од Агенцијата за вработување на Република
Македонија),
4. Доказ за запишување на правното лице во Централниот регистар на Република Македонија,
5. Дозвола со која се дава во употреба објектот во
кој ќе се врши производството на екстракти од коноп
(или записник за извршен технички прием од овластен
орган)
6. Имотен лист како доказ за сопственост или договор за закуп на објектот и
7. Доказ на платена административна такса и платени надоместоци за добивање дозвола за производство на екстракти од коноп согласно прописите за
лекови.
Член 4
Производителот на екстракти од коноп во зависност од видот на производството, треба да го има следниот простор:
1. магацински простор за прием, сместување и чување на почетен материјал (суровини), со обезбедени
услови на карантин додека трае постапката на контрола на квалитетот;
2. магацински простор за прием, сместување и чување на материјали за пакување на производите, со
обезбедени услови на карантин додека трае постапката
на контрола на квалитетот;
3. простор за производство и пакување на производите;
4. простор за привремено сместување и чување на
полупроизводи;
5. простор за контрола на квалитетот на суровините, материјалите за пакување на производите;
6. контролна лабораторија која треба да има:
- просторија за физичко-хемиска контрола;
- просторија за контрола на микробиолошка чистота;
- простории за контрола на фармацевтско-технолошките карактеристики на производот;
- просторија за миење на лабораториски садови и
прибор;

10 мај 2016

- просторија за сместување на контролни примероци, како и примероци на кои им се испитува стабилност и им се утврдува рокот на траење, согласно процедурите на чување;
- просторија за сместување на суровини, стандардни примероци за анализа, хемикалии и други материјали, со издвоен простор за чување на лесно запаливи и
експлозивни материјали;
- санитарни простории со гардероба.
7. магацински простор за сместување и чување на
производите под декларирани услови на чување, со
обезбедени услови на карантин додека трае постапката
на контрола на квалитетот;
8. посебен простор, односно обезбеден простор за
складирање и чување на:
- суровини што спаѓаат во групата на опојни дроги,
психотропни супстанции и прекурсори на опојни
дроги, како и готови лекови кои содржат опојни дроги
и психотропни супстанции,
- суровини што спаѓаат во групата на отровни хемикалии,
- почетни материјали и производи што не се одобрени во постапката на контрола на квалитетот, односно
се повлечени и вратени од промет.
9. простор за експедиција на производите;
10. канцеларија;
11. гардероба и
12. санитарни простории.
Член 5
Контролната лабораторија од член 4 точка 6 од овој
правилник треба да биде одвоена од просториите за
производство на екстракти од коноп.
Контролната лабораторија треба да биде проектирана на начин да одговара на постапките што се вршат во
неа и треба да има доволно простор за да се спречи замена или вкрстена контаминација на производите.
Контролната лабораторија треба да има простор за
чување на примероци и документација.
За заштита на осетливи инструменти од вибрации,
електроинтерференција и влажност потребно е да се
обезбедат одвоени простории во кои тие ќе се чуваат.
Член 6
Просториите од член 4 од овој правилник треба да:
1. се изградени од цврст материјал и да бидат градежно –технички погодни за намената за која се определени, ѕидовите, подовите и таваните да бидат со мазни површини, изградени од материјали што не се подложни на пукање, брзо и лесно да се чистат, а по потреба и да се дезинфицираат;
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2. се осветлени, со соодветна температура, влажност и вентилација, без штетно директно или индиректно влијание на непреченото одвивање на процесот на
производство и правилната работа на опремата, со
обезбеден прием, сместување и чување на суровините,
полупроизводите, готовите екстракти и материјалите за
пакување;
3. распоредот на просториите и опрема да ги задоволува потребите за непречено вршење на сите фази од
процесот на производство, без ризик и можност за замена или мешање на различни производи и нивни компоненти;
4. се приклучени на комунална инфраструктура (водовод, канализација, електрична мрежа и др.) и
5. имаат обезбедено контрола на пристап во објектот.
Член 7
Просторот треба да биде проектиран, односно функционално поврзан и изграден на начин со што ќе се
спречи можноста од грешки во постапката на производство, односно да се спречи контаминација, вкрстена
контаминација или други негативни ефекти што би можеле да влијаат на квалитетот на производите.
Член 8
Во просторот за производство на екстракти од коноп, материјалите потребни за производството треба да
се наоѓаат на означено место, а останатиот материјал
што не е пропишан во технолошката постапка на производство (отпадоци и остатоци од суровини, меѓу производи, готови производи и материјали за пакување,
средства за чистење на простории и опрема, предмети
што се надвор од употреба, храна и др.) треба да се
сместени во други простории определени за таа намена.
Просториите треба редовно да се мијат, чистат, а по
потреба да се дезинфицираат и контролираат, во согласност со работните упатства во зависност од намената на просторијата и во нив треба да има истакнато ознаки за забрането пушење, земање храна и пијалоци,
како и други забрани што можат да влијаат на хигиенските услови.
Член 9
Опрема за производство на екстракт од коноп
треба:
1. да биде погодна за употреба, во однос на техничките карактеристики и капацитетот;

Бр. 90 - Стр. 21

2. редовно да се одржува, калибрира, чисти и по
потреба да се дезинфицира или стерилизира;
3. да е инсталирана на начин со кој се спречува секаков ризик од грешка или контаминација;
4. во текот на процесот на производство да биде означена со видлива ознака за името, бројот на серијата и
други податоци за екстрактот или производот.
Опремата треба да биде проектирана, сместена и
одржувана на начин што одговара на нејзината намена.
Производителот на екстракти од коноп треба да
обезбеди опрема за контрола на полупроизводот во текот на производството.
Член 10
Контролната лабораторија од член 4 точка 6 од овој
правилник треба да има опрема за изведување на физичко-хемиски, фармацевтско-технолошки и микробиолошки анализи на квалитетот на производите.
Член 11
Производителот на екстракт од коноп треба да има
вработени стручни лица на неопределено време со потребна квалификација и практично искуство, и тоа:
1. вработено лице одговорно за производство на секоја серија на екстракт, кое треба да има високо образование од областа на фармацијата и специјализација
по фармацевтската технологија,;
2. вработено лице одговорно за контрола на квалитетот на секоја серија на екстракт од коноп, кое треба
да има високо образование од областа на фармацијата
и специјализација по испитување и контрола на лекови;
3. вработено лице одговорно за ставање на серија
на екстракт од коноп во промет, кое треба да има високо образование од областа на фармацијата и специјализација по испитување и контрола на квалитет на лекови
или специјализација по фармацевтска технологија или
меѓународно признат сертификат за вршење на тие работи.
Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 11-4303/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 22 - Бр. 90

10 мај 2016

10 мај 2016

Бр. 90 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 90

10 мај 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
2373.
Врз основа на член 168 став (9) од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14,
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), член 109-в став (10) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05,
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), член 174 став (8) од Законот за основното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), член 84 став (8) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16), член 29 став (8) од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 и 30/16), член 60 став (8) од Законот за
студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15 и 30/16),
член 40-в став (8) од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр.
71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15 и 55/16), член 18-б став (8) од Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14, 129/15, 146/15 и 30/16), член 36-в став 8 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 81/08, 148/09, 57/10,
51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14, 33/15, 145/15 и 30/16), член 20 став 8 од Законот за отворените граѓански
универзитети за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/11, 41/14, 145/15 и
55/16), член 24-a став 8 од Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 24/13, 41/14, 145/15 и 55/16), член 32б став 8 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15,
145/15, 192/15 и 30/16), член 44-б став (8) од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15 и 30/16), член 60-a став 8 од Законот за
научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12,
24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), член 33-б став (8) од Законот за наставници во основните и
средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 30/16), член 18-б став (8)
од Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание,
основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 20/15, 98/15,
145/15 и 55/16) и член 63-в став 8 од Законот за Академијата за наставници („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/15, 192/15 и 30/16), министерот за образование и наука, дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 1,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 2,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во
А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 3,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 4,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-7663/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

10 мај 2016

Бр. 90 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 90

10 мај 2016

10 мај 2016

Бр. 90 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 90

10 мај 2016

10 мај 2016

Бр. 90 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 90

10 мај 2016

10 мај 2016

Бр. 90 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 90

10 мај 2016

10 мај 2016

Бр. 90 - Стр. 33

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
2374.
Врз основа на член 55 став 7 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15,
192/15 и 39/16), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА
АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за
археолошки истражувања.
Член 2
Барањето за издавање дозвола за археолошки истражувања се поднесува на Образец, на хартија со бела
боја на А4 формат, кој е даден во Прилог, и е составен дел на овој правилник.
Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:
1. примател на барањето – Управа за заштита на културното наследство;
2. наслов: „Барање за издавање дозвола за археолошки истражувања“;
3. назив на локалитетот за кој се бара дозволата;
4. податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на
барањето/установата, правното или физичкото лице; адреса и податоци за контакт);
5. придружни документи (во копија заверена на нотар или во оргинал):
- доказ дека подносителот на барањето може да биде носител на дозвола, во смисла на член 56 или член 57
став (2) и (3) од Законот за заштита на културното наследство;
- програма за археолошки истражувања, со мерки на заштита на наоѓалиштето и наодите;
- податоци за стручните лица кои учествуваат во истражувањата;
- спецификација на техничките средства за вршење на истражувањата;
- доказ за обезбедени финансиски средства за истражувањата и за спроведување на мерките на заштита;
- договор за регулирање на права и обврски, доколку носителот на дозволата и стручниот раководител се
различни лица;
- договор со надлежната јавна установа за заштита на чие подрачје се вршат археолошките истражувања,
со кој се регулира учеството на установата при преземање на мерки на превентивна заштита, за движните или
недвижните наоди;
- договор со јавна музејска установа на чие подрачје ќе се вршат истражувањата со кој се регулира временото чување на наодите до нивното предавање на надлежната музејска установа, во случај кога археолошките
истражувања ги врши субјект од членот 56 став (2) од Законот за заштита на културното наследство кој нема
статус на јавна музејска установа;
- документ за уредување на меѓусобните односи со сопственикот, односно изјава од сопственикот за непречено вршење на работите, во случај кога археолошките истражувања вклучуваат ископувања или други методи на истражување со кои се ограничува редовното користење на земјиштето или објектот што треба да се
истражува;
- доказ за овластена употреба на специфични технички средства, во случај кога археолошките истражувања вклучуваат употреба на специфични технички средства за кои е потребно посебно одобрение според закон;
6. образложение на барањето;
7. датум и место и
8. потпис на подносител на барањето.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за добивање дозвола за археолошки истражувања и за формата и содржинатана образецот на барање за издавање на дозвола за археолошки истражувања заради недонесување на решение за одбивање на барањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/12).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 52-5871/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.

Стр. 34 - Бр. 90

10 мај 2016

10 мај 2016

Бр. 90 - Стр. 35

2375.
Врз основа на член 63 став 5 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15,
192/15 и 39/16), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА
УПОТРЕБА НА ОПРЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање одобрение
за употреба на опрема за детекција.
Член 2
Барањето за издавање одобрение за употреба на опрема за детекција се поднесува на Образец, на хартија
со бела боја на А4 формат, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:
1. примател на барањето – Управа за заштита на културното наследство;
2. наслов: „Барање за издавање одобрение за употреба на опрема за детекција“;
3. податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето/установата, правното или физичкото лице; адреса и податоци за контакт);
4. придружни документи (во копија заверена на нотар или во оригинал):
- фактура за набавка на опремата;
- документација за моделот на опремата со технички карактеристики;
- фото-снимки од повеќе агли со зумирани елементи кои се погодни за идентификација;
5. образложение на барањето;
6. датум и место и
7. потпис на подносител на барањето.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот набарање за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на одобрение за употреба на опрема за детекција заради недонесување на решение за одбивање на барањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/12).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 52-5872/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.

Стр. 36 - Бр. 90

10 мај 2016

10 мај 2016

Бр. 90 - Стр. 37

2376.
Врз основа на член 75 став 4 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15,
192/15 и 39/16), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕТХОДНО
ЗАШТИТНО-КОНЗЕРВАТОРСКО ОДОБРЕНИЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање претходно
заштитно-конзерваторско одобрение.
Член 2
Барањето за издавање претходно заштитно-конзерваторско одобрение се поднесува на Образец, на хартија
со бела боја на А4 формат, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:
- примател на барањето - Управа за заштита на културното наследство;
- наслов: „Барање за издавање претходно заштитно-конзерваторско одобрение“;
- податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето/инвеститорот; адреса и податоци за контакт);
- образложение на барањето;
- датум и место и
- потпис на подносител на барањето.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и
содржината на образецот на барање за добивање претходно заштитно-конзерваторско одобрение и за
формата и содржината на образецот на барање за издавање на претходно заштитно-конзерваторско одобрение заради недонесување на решение за одбивање на барањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/12).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 52-5873/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.
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2377.
Врз основа на член 87 став 5 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15,
192/15 и 39/16), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ
КОНЗЕРВАТОРСКО ОДОБРЕНИЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање конзерваторско одобрение.
Член 2
Барањето за издавање конзерваторско одобрение се поднесува на Образец, на хартија со бела боја на А4
формат, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:
1. примател на барањето – Управа за заштита на културното наследство;
2. наслов: „Барање за издавање конзерваторско одобрение “;
3. податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на
барањето/установата, правното или физичкото лице; адреса и податоци за контакт);
4. придружни документи (во копија заверена на нотар или во оригинал);
- конзерваторски проект;
- извештај за извршената стручна контрола на конзерваторскиот проект;
- изјава од сопственикот или договор со сопственикот за уредување на меѓусебните односи за непречено
вршење на работите на непосредна заштита, во случај кога работите на непосредна заштита ги изведува надлежната јавна установа за заштита;
5. образложение на барањето;
6. датум и место и
7. потпис на подносител на барањето.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за добивање конзерваторско одобрение и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на конзерваторско одобрение заради недонесување на решение за одбивање на барањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/12).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 52-5874/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

2378.

Бр. 10-484/3

Врз основа на член 135 став (2) од Законот за
воздухопловство („Службен весник на Република

4 маj 2016 година

Директор,

Скопје

Горан Јандреоски, с.р.

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 воздухоплов-

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА

ство, донесе

ОСИГУРУВАЊЕ
ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА
ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И
ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

2379.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) а во врска со
членот 74 точка 7) и членот 100 став (4) од Законот за
супервизија на осигурување пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 84/02,
98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10,
44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13,

Член 1

188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/2015 и 23/2016), Со-

Во Правилникот за формата, содржината и начинот

ветот на експерти на Агенцијата за супервизија на оси-

на водење на регистарот на персоналот во воздухоп-

гурување на седница одржана на ден 27.4.2016 година,

ловството и другиот стручен персонал („Службен вес-

донесе

ник на Република Македонија” бр. 179/11) во членот 6
во ставот (4) по зборот: „чуваат“ се додава зборот:

ПРАВИЛНИК

„трајно“, а точката на крајот на реченицата се заменува

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

со запирка и се додаваат зборовите: „како и документи

НИКОТ ЗА СООДВЕТНОСТА НА РЕОСИГУРИТЕЛ-

за нивно суспендирање или повлекување.“.

НОТО ПОКРИТИЕ, МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА
ИЗНОСОТ НА МАКСИМАЛНО ПОКРИТИЕ НА

Член 2
По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТАБЕЛАТА ЗА
МАКСИМАЛНО

ПОКРИТИE

И

МЕТОДОТ

ЗА

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА МОЖНА ШТЕТА
„Член 6-а
Персоналните досиеја се организираат во три категории и тоа:
-досиеја на активни носители на дозволи, односно
уверенија за стручна оспособеност,
-досиеја на неактивни носители на дозволи, односно уверенија за стручна оспособеност и
-досиеја на починати носители на дозволи, односно
уверенија за стручна оспособеност.

Член 1
Во Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на
максимално покритие на друштвото за осигурување во
табелата за максимално покритиe и методот за пресметување на максимална можна штета („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 189/13), во членот 2, по
ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:
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„(9) За ризиците кои го надминуваат износот на

(4) По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

максималното покритие определен согласно Табелата

„(6) Друштвото го пополнува образецот Рео-05 за

на максимално покритие, Друштвото обезбедува фа-

периодот од 1 јануари до 31 декември од тековната го-

култативни договори за реосигурување.“.

дина и го доставува до Агенцијата во рок од 30 дена од
завршетокот на овој период.“.

Член 2
Во членот 4, по ставот (4) се додаваат два нови ста-

Ставот (6) станува став (7).
(5) Ставовите (7) и (8) се бришат.

ва (5) и (6) кои гласат:
„(5) Друштвата кои обезбедуваат покритие за колективни договори за осигурување задолжително определуваат износ на максимален самопридржај и износ
на максимално покритие за соодветните ризици согласно став (1) точка 2) и став (2) точка 2) од овој член соодветно.

Член 4
Во Извештајот за реосигурување кој е прилог кон
Правилникот за соодветноста на реосигурителното
покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритиe и методот за пресметување на максимална можна штета се додаваат три нови

(6) Друштвата кои обезбедуваат покритие од катас-

обрасци: Рео-05, ТМП (н.о.) и ТМП (ж.о.) кои се даде-

трофални ризици задолжително определуваат износ на

ни во прилог кон овој правилник и се негов составен

максимален самопридржај и износ на максимално пок-

дел.

ритие за соодветните ризици согласно став (1) точка 2)
и став (2) точка 2) од овој член соодветно.“.

Член 5
Во Упатството за пополнување на обрасците кое е

Член 3

прилог кон Правилникот за соодветноста на реосигури-

(1) Во членот 8, во ставот (1) зборот: „печатена“, се

телното покритие, методот за пресметка на износот на

заменува со зборот: „електронска“, а по зборот: „вер-

максимално покритие на друштвото за осигурување во

зија“ се додаваат зборовите: „по електронска пошта“.

табелата за максимално покритиe и методот за пресме-

(2) Во точката 3. зборовите: „став (3) и став (4)“ се

тување на максимална можна штета, во поглавјето Рео-

бришат, а по точката 3. се додава нова точка 4. која

01: Реосигурително покритие, во точка 1 по потточка

гласи:

iii се додаваат зборовите:

„4. Табела на максимално покритие согласно обрасците ТМП(н.о.) и ТМП(ж.о.) кои се содржани во Прилогот кон овој правилник и се негов составен дел. Дополнително, Друштвото има обврска да ги пополнува
обрасците ТМП(н.о.) и ТМП(ж.о.) и да ги доставува до
Агенцијата во електронска форма на начин утврден од
страна на Агенцијата.“
(3) Ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Друштвата имаат обврска да ги пополнуваат

„На образецот Рео-01 кој се доставува согласно
член 8 став (4) од овој правилник, треба да бидат опфатени договорите за реосигурување кои имаат почеток
на скаденца во периодот на известување согласно член
8 став (4) од овој правилник.
На образецот Рео-01 кој се доставува согласно член
8 став (7) од овој правилник, треба да бидат опфатени
договорите за реосигурување кои имаат почеток или
крај на скаденца во периодот на известување согласно
член 8 став (7) од овој правилник.“.

обрасците за реосигурување Рео-01, Рео-02, Рео-03,
Рео-04 и Рео-05, кои се содржани во Прилогот кон овој

Член 6

правилник и се негов составен дел, и да ги достават до

Во поглавјето Рео-02: Факултативни договори за

Агенцијата во електронска форма на начин утврден од

реосигурување, на крајот од текстот се додаваат зборо-

страна на Агенцијата.“.

вите:

10 мај 2016
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„На образецот Рео-02 кој се доставува согласно

по основот кој се однесува на поголемиот дел од порт-

член 8 став (4) од овој правилник, треба да бидат опфа-

фолиото. Во овој случај за ризиците за кои договорот е

тени договорите за реосигурување кои имаат почеток

склучен на база на осигурена сума, максималната мож-

на скаденца во периодот на известување согласно член

на штета за целите на пополнување на оваа табела се

8 став (4) од овој правилник.

поистоветува со осигурената сума.

На образецот Рео-02 кој се доставува согласно член

Доколку Друштвото нема договор за реосигуру-

8 став (7) од овој правилник, треба да бидат опфатени

вање, потребно е Друштвото да го сегментира портфо-

договорите за реосигурување кои имаат почеток или

лиото по максимална можна штета.

крај на скаденца во периодот на известување согласно

- За класата 13, по осигурена сума.

член 8 став (7) од овој правилник.“.

За секој сегмент Друштвото треба да го прикаже
соодветниот износ на: Број на склучени договори (за

Член 7

класата 89 и 13), односно Број на индивидуални ризици

По поглавјето Рео-04: Решени и нерешени штети за

(за класата 03), Бруто полисирана премија и Агрегира-

коишто е активирано реосигурувањето, се додаваат две

ни суми на осигурување / максимални можни штети.

нови поглавја: Рео-05 и ТМП(н.о.)/ТМП(ж.о.) кои гла-

Начинот на кој треба да се направи сегментацијата на

сат:

портфолиото за различни класи на осигурување е даде-

„Рео-05: Дистрибуција на ризик и штети
Образецот Рео-05, го пополнуваат само друштвата
за неживотно осигурување и тоа за класите/подкласите
на осигурување: 03, 89, 1001, 1002 и 13.
Образецот Рео-05 е составен од две табели, од кои:
- првата табела се однесува на податоци за изложеноста на ризиците од соодветното портфолио во периодот кој е предмет на известување. Оваа табела се пополнува само за класите 03, 89 и 13. Притоа во оваа табела потребно е Друштвото да го сегментира портфолиото:
- За класата 03, по максималната можна штета, каде
што максималната можна штета претставува набавна
вредност на возилото намалена за износот на амортизација.
- За класата 89 по:
- суми на осигурување, или
- максимална можна штета,
во зависност од основот на кој е склучен договорот
за реосигурување.
Доколку Друштвото има договор за реосигурување
кој за дел од ризиците од имотно осигурување е склучен на база на осигурена сума, а за дел од ризиците е
склучен на база на максимална можна штета; тогаш
потребно е Друштвото да го сегментира портфолиото

на во следната табела:

Стр. 44 - Бр. 90

10 мај 2016

- втората табела се однесува на податоци за 20-те

тие-по индивидуален ризик. Исто така, за класите на

најголеми штети/штетни настани поголеми од износот

осигурување за кои Друштвото определило износ на

на максимален самопридржај (во соодветната година),

максимален самопридржај, односно износ на макси-

во изминатите 10 години. Оваа табела Друштвото ја

мално покритие, Друштвото во соодветната колона

пополнува или по одделна штета или по одделен ште-

„основ“ назначува дали определениот износ се однесу-

тен настан во зависност од тоа дали соодветниот дого-

ва на сумата на осигурување или на максималната

вор за реосигурување нуди покритие по ризик или по

можна штета.

штетен настан. Доколку Друштвото нема договор за

Доколку Друштвото определува износ на макси-

реосигурување, табелата се пополнува по штетен нас-

мален самопридржај, односно максимално покри-

тан. Во оваа листа треба да бидат прикажани податоци

тие по подкласи/ризици во рамките на одредена

за секоја штета/ штетен настан за која збирот од бруто

класа на осигурување, тогаш во класата на осигуру-

ликвидираните износи и резервата за настанати и при-

вање се внесува износот на максимален самоприд-

јавени штети е меѓу 20- те најголеми износи по однос

ржај, односно максимално покритие по однос на

на сите штети/штетни настани поголеми од износот на

подкласата/ризикот кој има најголемо учество во

максимален самопридржај (во соодветната година), во

соодветната класа на осигурување изразено преку

изминатите 10 години.

бруто полисираната премија.

Во колоната 100- Број на штета/штетен настан, се

Доколку Друштвото определува максимален са-

внесува единствен број/шифра со кој Друштвото може

мопридржај, односно максимално покритие по под-

да ја идентифицира штетата/штетниот настан во ин-

класа/ризик, друштвото инсертира нова редица под

форматичкиот систем.

класата на осигурување на која се однесува подкла-

Колоната 50- Број на штети од штетниот настан, се

сата/ризикот и во колоната „Класи/подкласи/ри-

пополнува само за подкласите 1001 и 1002. Овој пара-

зици“ го прави соодветниот избор од предложената

метар дава информација за тоа од колку штети е составен штетниот настан (2, 3, 4, ...).
Паричните износи во овој образец се искажуваат во
евра.
ТМП(н.о.)/ТМП(ж.о.): Табела на максимално покритие.
Образецот ТМП(н.о.) го пополнуваат само друш-

листа на подкласи/ризици во електронската форма
на образецот. Доколку предложената листа не ја
содржи потребната подкласа/ризик, се избира можноста „останато“ и во тој случај во колоната „Спецификација“ се внесува опис на подкласата/ризикот
со кирилична поддршка.“.

твата за осигурување кои вршат работи за неживотно
осигурување.
Образецот ТМП(ж.о.) го пополнуваат само друштвата за осигурување кои вршат работи за осигурување
на живот.
Овој образец е наменет за внесување на износи на
максимален самопридржај и износи на максимално
покритие согласно член 5 од овој правилник.
Паричните износи во овој образец се искажуваат во
евра.
Друштвото, за сите класи на осигурување за кои
има дозвола за работа, го пополнува износот на максимален самопридржај и износот за максимално покри-

Член 8
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, a ќе се применува од 1 јуни 2016 година.
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на извештаите за вториот
квартал за 2016 година.
Бр. 02-377/8
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Претседател,

Скопје

д-р Климе Попоски, с.р.

10 мај 2016
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
2380.
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16), Државниот завод за статистика го утврдува и
објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-април 2016 година, во однос
на просечните цени на мало во 2015 година, изнесува – 0,6 %.
Директор,
Лидија Костовска, с.р.
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