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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2476.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 1 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ БР.09-822/1 ОД 5.5.2015
ГОДИНА СКЛУЧЕН СО ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ИСТЕМ МЕДИКАЛ ДОО
ИЛИНДЕН, КАКО ЗАКУПОПРИМАЧ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони еднострано да
го раскине Договорот за долготраен закуп на градежно
земјиште бр.09-822/1 од 5.5.2015 година склучен со
Друштвото за производство и трговија Истем Медикал
ДОО Илинден како закупопримач.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3873/1
17 мај 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
2477.
Врз основа на член 394 алинеја 30 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и
55/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ПРОТИВ КОИ Е ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ФИЗИЧКИ
ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ИЗРЕЧЕНА ОПОМЕНА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот, како и начинот на водење на
евиденција на физички лица против кои е поднесено

барање за поведување на прекршочна постапка и евиденција на физички лица на кои им е изречена опомена.
Член 2
(1) Евиденцијата на физички лица против кои е
поднесено барање за поведување на прекршочна постапка се води во хартиена форма на образец со димензии
210x297 милиметри.
(2) Образецот од ставот (1) од овој член содржи:
- реден број;
- број на предмет;
- подносител на барањето за поведување на прекршочна постапка;
- законски основ на барањето за поведување на
прекршочна постапка;
- податоци за лицето против кое е поднесено барањето за поведување на прекршочна постапка (име и презиме, живеалиште односно престојувалиште, единствен
матичен број на граѓанинот, прекршочна санкција глоба,
опомена, износ на глобата, одземање на предмети, ослободување од одговорност, запирање на постапка, отфрлање на барањето и други одлуки, трошоци на прекршочната постапка, број и датум на одлука, жалба, односно тужба и вонредни правни лекови) и
- забелешка.
(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во
Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Евиденцијата на физички лица на кои им е изречена опомена се води во хартиена форма на образец со
димензии 210x297 милиметри.
(2) Образецот од ставот (1) од овој член содржи:
- реден број
- име и презиме на лицето на кое му е изречена опомена, живеалиште, односно престојувалиште и единствен матичен број на граѓанинот;
- законски основ на прекршокот и
- број и датум на решение.
(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во
Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.131-30984/1
17 мај 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2478.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови на
рецепт („Службен весник на Република Македонија” бр. 153/08 и 2/09), освен одредбите од членот 4 кои ќе
престанат да важат со отпочнувањето на примената на одредбите од членот 3 од Правилникот за поблиските
услови за начинот на пропишување и издавање или продавање на лековите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.94/16).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-4716/1
19 мај 2016 година
Скопје
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