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ОДЛУКА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

3301.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ - ЦАРИНСКА УПРАВА

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на

Член 1

Република Македонија, на седницата, одржана на
18.9.2018 година, донесе

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на

ОДЛУКА

движната ствар со следните карактеристики:

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „MAPLE ARCH 18“,
ВО РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА
1. За учество во вежбовната активност „MAPLE

- детекторска врата со ренген уред,
- марка: Garret-PD6500,
- тип: 222,
- година на производство:2003 и
- инветарен број: 6310.

ARCH 18“ (во натамошниот текст: вежбовната акЧлен 2

тивност), која ќе се одржи во Република Литванија,
во периодот од 9-13 октомври 2018 година, се ис-

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на

праќаат 2 (два) припадника на Армијата на Репуб-

трајно користење, без надоместок на Министерство за

лика Македонија (во натамошниот текст: Арми-

финансии - Царинска управа.

јата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги
обезбедуваат Канадските вооружени сили, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Царинската управа, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од членот 1 од
оваа одлука.

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
Член 4

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-8279/1

Заменик на претседателот

18 септември 2018 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 44-8284/1

Заменик на претседателот

18 септември 2018 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

__________

Оливер Спасовски, с.р.

3302.

__________

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопстве-

3303.

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана

бен весник на Република Македонија’’ бр. 78/15,

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република

5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на

Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 го-

Република Македонија, на седницата, одржана на

дина, донесе

18.9.2018 година, донесе
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2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот со-

ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „THRACIAN
SWORD 18“, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

обраќај, освен на печатени работи - 2,00 денари;
3. На секој влезен билет на спортски натпревари и
други спортски приредби - 5,00 денари;
4. На секој продаден возен билет во железничкиот и
автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 5,00 денари;

1. За учество во вежбовната активност „THRACIAN
SWORD 18“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Бугарија, во периодот од 21 - 28 октомври 2018 година, се испраќаат 15
(петнаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на
припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-

5. На секој продаден возен билет во авионскиот сообраќај - 50,00 денари;
6. На секој продаден облик на електронски музички
и видеозапис, видео касета и друго - 5,00 денари.
Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој
член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите
културни манифестации организирани од страна на
ученици и студенти во јавни установи.

ството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".

лика Македонија“.
Бр. 44-8325/1

Заменик на претседателот

18 септември 2018 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

Бр. 44-8388/1

Заменик на претседателот

18 септември 2018 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

Оливер Спасовски, с.р.
__________

3305.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

3304.
Врз основа на член 223 од Законот за заштита на

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

децата ( „Службен весник на Република Македонија"

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,

192/15, 27/16, 163/17 и 21/18), Владата на Република

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република

Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 го-

Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 го-

дина, донесе

дина, донесе
ОДЛУКА

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ ЗА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИС-

„ДЕТСКА НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7.10.2018

ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПЕРАТИВНО –

ГОДИНА

ТЕХНИЧКАТА АГЕНЦИЈА - ОТА

Член 1

Член 1

За време на траењето на „Детска недела“ се плаќа
посебен износ:

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино,

лика Македонија му престанува користењето на нед-

уметничка изложба и други културни манифестации -

вижни ствари - деловни простории во вкупна површи-

5,00 денари;

на од 178,84 м2, од вкупно 505 м2, во зграда 1, влез 1,
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кат 3, кои се наоѓаат на ул.„Бихачка“ бр.2 Скопје, на

3306.

КП бр.2522, КО Центар 2, запишани во Имотен лист
бр.58488, сопственост на Република Македонија и тоа:
- канцеларија број 1, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 25,16 м2;
- канцеларија број 2, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 26,58 м2;
- канцеларија број 3, намена на посебниот дел од

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 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 18.9.2018 година, донесе

зградата ДП, со внатрешна површина од 14,03 м2;
- канцеларија број 4, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 21,81 м2;
- канцеларија број 20, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 22,41 м2;
- канцеларија број 21, намена на посебниот дел од

ПРОГРАМА
ЗА

ИЗМЕНУВАЊЕ

И

ДОПОЛНУВАЊЕ

НА

ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

зградата ДП, со внатрешна површина од 19,49 м2;
- канцеларија број 22, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 15,47 м2;
- канцеларија број 23, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 9,64 м2 и
-просторија број 24а, намена на посебен дел од

1. Во Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за
2018 година („Службен весник на Република Маке-

зграда Х, со внатрешна површина од 24,25 м2 од вкуп-

донија“ бр.17/18, 97/18 и 158/18) во Главата „I. ВО-

но 109,61 м2.

ВЕД“, во делот „ДЕТСКА КАРДИОХИРУРГИЈА И
ПЕДИЈАТРИСКА
Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење без надоместок за период
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука на Оперативно - техничка агенција-ОТА.

ХИРУРШКА

ИНТЕНЗИВНА

НЕГА“ по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Упатување на стручно усовршување во Република Србија со цел оспособување на медицински
кадар од областа на педијатриска кардиологија за
самостојно водење на процедурите од областа на

Член 3

педијатриска кардиологија, а со тоа и зголемување

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и
заеднички работи на Владата на Република Македонија и
Оперативно - техничка агенција-ОТА, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

на квалитетот на здравствените услуги.“
2. Во Главата „II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА“ по
алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„ – Стручно усовршување во Република Србија
– супспецијализација од областа на педијатриска

Член 4

кардиологија на еден македонски лекар од Универ-

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

зитетската клиника за детска хирургија – Скопје, на
Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград,
Република Србија.

Бр. 44-8770/1

Заменик на претседателот

3. Во Главата „V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ

18 септември 2018 година

на Владата на Република

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА,

Македонија,

во ставот 1 табелатa се заменува со нова табела, која

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

гласи:

26 септември 2018
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„

4
Активност

1

2

3

Средства наменети за образовни и
договорни услуги
за тимот кој ја основаше државната
кардиохирургија и
континуирано работи на растот и
развојот на државната кардиохирургија на Универзитетската клиника
за државна кардиохирургија
–
Скопје
Средства наменети за образовни и
договорни услуги
за тимовите кои
континуирано ги
воведуваат и развиваат неонаталните
кардиохируршки
интервенции и интензивната хируршка
нега на Универзитетската клиника
за детска хирургија – Скопје
Средства наменети за образовни и
договорни услуги
за тимот кој ќе работи на развојот
на техниките од
ендоваскуларната
неврохирургија,
спинална неврохирургија и ендоскопија на хипофиза
на Универзитетската клиника за
неврохирургија –
Скопје

Носител/
Извршители

Министерство
за здравство
Универзитетска клиника за
државна кардиохирургија
– Скопје

Износ

11.100.000,00

1

Министерство
за здравство
Универзитетска клиника за
детска хирургија – Скопје

15.055.600,00

2

Стручно усовршување во Република Србија – супспецијализација
на специјалисти
од Универзитетската клиника за
детска хирургија –
Скопје

Министерство
за здравство
Универзитетска клиника за
детска хирургија – Скопје

Активност
Лекување на пациенти од цереброваскуларни
болести, особено цереброваскуларниот
инфаркт,
субарахноидално,
интрацеребрално и
друг вид крвавење,
со должина на болнички престој повеќе од 5 години

Извршител

Износ

ЈЗУ
Општа
болница „Борка Талески“ Прилеп

500.000,00

74.400,00

Неизмирени обврски за реализирани програмски
активности
од
2017 година

14.723.670,00

ВКУПНО:

41.600.000,00
“

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
Министерство
за здравство
Универзитеска клиника за
неврохирургија – Скопје

„Финансиските средства за активноста од точката 4
146.330,00

од табелата се предвидени за исплата на следните трошоци:
- трошоци за стручно усовршување - супспецијализација (по доставена фактура од Медицински факултет,
Универзитет во Белград, Република Србија);
- надомест на трошоците за превоз (еден повратен автобуски билет од Скопје до Белград) еднаш годишно за текот на времетраењето на супспецијализацијата;
- сместување во местото на обуката за времетраење
на специјализацијата во износ не поголем од 250 (двеста и педесет) евра месечно;

Стр. 6 - Бр. 179
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- месечен надомест за престој за времетраењето на

2. Наградата со која се оддава признание на спор-

супспецијализацијата за лицето кое ќе замине на суп-

тисти, тренери и спортски работници за остварувања

специјализација на Медицинскиот факултет, Универзи-

во областа на спортот се доделува на:

тет во Белград, Република Србија во износ од 500 (петстотини) евра;
- дополнителни трошоци кои произлегуваат од законите на Република Србија со доставување на соодве-

- Рисо Таков,
- Владимир Радиќ,
- Сашко Арсовски и
- Стеван Гешовски.

тен документ.“
4. Во Главата „VIII. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУА-

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

ЦИЈА“, во ставот 2 износот „35.600.000,00 “ се замену-

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

ва со износот „41.600.000,00 “, а износот „14.000.000,00

ка Македонија“.

“ се заменува со износот „20.000.000,00 “.
5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44- 8679/1

Заменик на претседателот

18 септември 2018 година

на Владата на Република

Скопје

Бр. 08-5241/2

Одбор за доделување на Државната

25 септември 2018 година

награда „8 Септември“

Скопје

Претседател,

проф.д-р Ленче Алексовска-Величковска, с.р.

Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА

СПОГОДБИ
3308.
Врз основа на член 59 точка 1 од Колективниот до-

НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“

говор за здравствената дејност на Република Македо-

3307.
Врз основа на членовите 1, 4-б, 4-в,12 став (1) и 17
ставови (3) и (4) од Законот за државните награди

нија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14,

(„Службен весник на Република Македонија" број

118/15, 3/16, 75/16 и 137/16), Самостојниот синдикат за

52/2006, 54/2007, 74/12 и 99/18), Одборот за доделува-

здравство, фармација и социјална заштита на Републи-

ње на државната награда „8 Септември", на седницата

ка Македонија претставуван од претседателот д-р Љу-

одржана на 5 септември 2018 година, донесе

биша Каранфиловски и Министерството за здравство
на Република Македонија, претставувано од министе-

ОДЛУКА

рот Доц. д-р Венко Филипче, на 5.9.2018 година, склу-

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8
СЕПТЕМВРИ" ВО 2018 ГОДИНА, ЗА ЖИВОТНО
ДЕЛО ЗА ИСКЛУЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ, АФИРМАЦИЈАТА И ПРО-

чија
СПОГОДБА

МОЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА

МЕЃУНАРОДЕН

НА

НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НА-

СПОРТИСТИ, ТРЕНЕРИ И СПОРТСКИ РАБОТНИ-

ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА

ЦИ ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ

ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

ПЛАН

И

ПРИЗНАНИЕ

1. Наградата за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план се
доделува на:
- Таки Џиков.

Член 1
Со оваа Спогодбата се уредува начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност
во Република Македонија.
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Член 2

казнено-поправните и воспитно-поправните установи

При утврдување на најниската плата се поаѓа осо-

во кои се спроведуваат одредени мерки од здравствена-

бено од: трошоците на живот, економските можности

та дејност на примарно ниво на лицата сместени во нив

на стопанството, општото ниво на платите во земјата,

да ги усогласат актите за исплата на плати.

нивото на продуктивноста, социјалните давања и други
економски и социјални фактори и се утврдува во износ
од 13.286,00 денари.

Член 6
Страните потписнички на оваа Спогодба можат да

Пресметувањето на најниската плата утврдена во
ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на платата за месец септември 2018 година.
Член 3
Најниската плата за одделни степени на сложеност
за полно работно време и нормален учинок на вработен
во јавна здравствена установа и на здравствен работ-

договорат измени и дополнувања на истата во писмена
форма.

Член 7
Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогодбена страна.

ник вработен во казнено-поправни и воспитно-поправЧлен 8

ни установи во кои се спроведуваат одредени мерки од
здравствената дејност на примарно ниво на лицата

Со денот на влегувањето во сила на оваа Спогодба

сместени во нив ќе се утврдува така што износот на

престанува да важи Спогодбата за утврдување на нај-

најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (13.286,00

ниската плата за најнизок степен на сложеност и за на-

денари) се множи со соодветниот коефициент за оддел-

чинот на пресметување и исплата на платите во здрав-

ни степени на сложеност утврдени во Колективниот

ствената дејност („Службен весник на Република Ма-

договор за здравствената дејност.

кедонија“ бр.158/14 и 137/16).

Член 4

Член 9

Основната плата на работникот согласно Колектив-

Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од

ниот договор не може да биде пониска од минималната

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

плата утврдена со Законот за минимална плата во Република Македонија.
Доколку платата за одделни степени на сложеност,
пресметана на начин утврден во член 3 од оваа Спогодба изнесува помалку од минималната плата во Репуб-

лика Македонија“, а ќе се применува со исплата на
платата за месец септември 2018 година.

Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита

Министерство за

на Република Македонија

здравство

Претседател,

Министер,

д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.

доц. д-р Венко Филпче, с.р.

социјална заштита на Република Македонија се согла-

Бр. 0101-72/1

Бр. 17-6298/1

сува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучува-

5 септември 2018 година

5 септември 2018 година

лика Македонија, истата треба да се зголеми до износот на минималната плата.
Член 5
Самостојниот синдикат за здравство, фармација и

ње на оваа Спогодба, јавните здравствени установи,

Скопје

Скопје
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