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_______________________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1651. 

Врз основа на член 139 став (2) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007 и 35/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
19.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната установа 
Национален парк Галичица, Охрид, Република Македонија бр. 02-131/2 од 20.8.2007 година, донесена од 
Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид, Република Македонија на 
седницата, одржана на 20.8.2007 година. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 51-2114/1                          Заменик на претседателот 
19 април 2011 година                                 на Владата на Република 
           Скопје                                          Македонија, 
                                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1652. 

Врз основа на член 54  став 2 и 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со 
стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/2007 
и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува 
користењето на следните движни ствари: 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење 

и тоа: 
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Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на секоја од јавните здравствени установи, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 и член 2 од оваа одлука.  
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“ . 
 
      Бр. 51-1232/1                                                                         Заменик на претседателот 
29 март 2011 година                                                                    на Владата на Република 
           Скопје                                                                                      Македонија, 
                                                                                               д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1653. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.4.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-6461/1 ОД 29.12.2009 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  
“ФЛАМИНГО “ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО  АВТОМАТ  КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-6461/1 од 29.12.2009 

година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
“Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот “14“ се заменува со бројот “18“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
      Бр. 51-2479/1              Заменик на претседателот 
19 април 2011 година             на Владата на Република 
          Скопје                           Македонија, 
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1654. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.4.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4035/1 ОД 24.08.2009 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИ-
ЈА И УСЛУГИ АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ 
ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Во Лиценцата под број 19-4035/1 од 24.8.2009 го-

дина, издадена на Друштвото за производство, трговија 
и услуги Астра Електроник Компани ДОО Скопје, за 
постојано приредување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб, во точката 3 бројот “14” се заменува со 
бројот “26”. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-2480/1               Заменик на претседателот 
19 април 2011 година             на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

1655. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.4.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-2571/1 ОД 09.06.2009 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ “АПЕКС МК“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-2571/1 од 09.06.2009 

година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
“АПЕКС МК“ ДОО Скопје, за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат клуб,  во точката 3 
бројот: “25“ се заменува со бројот: “29“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-2481/1              Заменик на претседателот 
19 април 2011 година            на Владата на Република 
          Скопје                           Македонија, 
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1656. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.4.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-1541/1 ОД 14.04.2009 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ “АПЕКС МК“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-1541/1 од 14.4.2009 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
“АПЕКС МК“ ДОО Скопје, за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат клуб,  во точката 3 
бројот: “24“ се заменува со бројот: “28“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 
  
    Бр. 51-2482/1               Заменик на претседателот 
19 април 2011 година              на Владата на Република 
          Скопје                           Македонија, 
                                       д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1657. 
И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА 

АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Во Решението за именување претседател и членови 

на Советот на Институтот за акредитација на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2011) во точка 1 под б) за членови 
алинеја 3 се менува и гласи: „м-р Оливера Бичиклиски, 
виш соработник за органско земјоделско производство 
во Одделението за органско земјоделско производство 
во Секторот за земјоделство во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство“. 

 
Од Владата на Република Македонија 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
1658. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Правилникот за определу-
вање на специфичните должности на цивилниот персо-
нал од особено значење за Армијата на Република Ма-
кедонија, работните места (должности) и висината на 
износот на додатокот на плата на лицата со посебни 
специјалности од особено значење за ракување и одр-
жување на борбената техника и вооружувањето 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/2011) е направена грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

 
На Правилникот за определување на специфичните 

должности на цивилниот персонал од особено значење 
за Армијата на Република Македонија, работните ме-
ста (должности) и висината на износот на додатокот на 
плата на лицата со посебни специјалности од особено 
значење за ракување и одржување на борбената техни-
ка и вооружувањето. 

Во членот 2 став 3 алинеја 6 зборот „електроничар“ 
да се брише. 

 
Бр. 13/1-2877/1 

28 април 2011 година                  Министер за одбрана, 
   Скопје                                Зоран Коњановски, с.р. 

_________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1659. 

Врз основа на член 42 од Законот за лековите и ме-
дицинските помагала („Службен весник на Република 
Македонија", бр. 106/07, 88/10 и 36/11), министерот за 
здравство донесe  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВАРИЈАЦИИ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ 
НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ ИЛИ НА ПРИФАТЕНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ЛЕК ШТО ИМА ДОБИЕНО  

ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на из-

вестувањето/барањето за варијации и начинот на ноти-
фикација или одобрување на варијациите на добиеното 
одобрение за ставање на лек во промет или на прифате-
ната документација на лек што има одобрение за става-
ње во промет.  

 
Член 2 

Варијациите на добиеното одобрение за ставање на 
лек во промет или на прифатената документација на 
лек што има одобрение за ставање во промет, согласно 
овој правилник се класифицираат во различни катего-
рии во зависност од ризикот по здравјето на луѓето и 
нивното потенцијално влијание на квалитетот, безбед-
носта и ефикасноста на лекот, како: 

- мала варијација тип IA, 
- голема варијација тип II, 
- проширување на одобрението за ставање на лек во 

промет  (во натамошниот текст „проширување”), 
- мала варијација тип IB  и 
- итна мерка на ограничување од безбедносни при-

чини. 
 

Член 3 
Мала варијација тип IA е промена што има незна-

чително влијание или не влијае во целост на квалите-
тот, безбедноста и ефикасноста на лекот.  

Голема варијација тип II е промена што не е „про-
ширување” и која што може да има значително влија-
ние на квалитетот, безбедноста и ефикасноста на лекот. 

Проширување на одобрението за ставање на лек во 
промет или само „проширување” е варијација што е на-
ведена во член 6 на овој правилник и ги иполнува усло-
вите наведени во тој член. 

Мала варијација тип IB е промена што не е опиша-
на ниту како мала варијација тип IA, ниту како голема 
варијација тип II, ниту како „проширување“. 

„Итна мерка на ограничување од безбедносни при-
чини” е промена на податоците за лекот во збирниот 
извештај за особините на лекот што се должат на нови-
те сознанија за безбедна употреба на лекот. 

 
Член 4 

Мала варијација тип IA е: 
1. промена од административен карактер, 
- промена на име и/или адреса на носител на одо-

брение за ставање на лек во промет, 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 
бр. 1234/08 на Комисијата на Европскиот парламент и Совет, 
CELEX бр.  32008R1234, ЕПП бр. 2010.1310.6008 
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- промена на име и/или адреса на производител или 
на добавувач на појдовна супстанција, реагенс, меѓупро-
извод или на активна супстанција што се употребуваат 
во процесот на производство на готовиот производ, 

2. исклучување на некое од местата на производс-
тво (вклучувајќи ги и оние за активната супстанција, 
меѓупроизводот или за готовиот производ, местото на 
пакување, производителот одговорен за пуштање на се-
ријата во промет, како и на местата каде што се врши 
контролата на квалитет на серијата на лекот); 

3. мали промени на веќе одобрена постапка на ис-
питување (физичко-хемиски испитувања) каде е дока-
жано дека ажурираната постапка е барем еквивалентна 
на претходната постапка на испитување, спроведени се 
соодветни студии на валидација и резултатите покажу-
ваат дека ажурираната постапка на испитување е барем 
еквивалентна на претходната; 

4. промени во спецификацијата на активната суп-
станција или на ексципиенсот со цел усогласување со 
ажурираната монографија на Ph.Eur. или на национал-
ната фармакопеја, каде промената е направена исклу-
чиво за усогласување со барањата на фармакопејата и 
каде спецификациите на готовиот производ остануваат 
непроменети; 

5. промени на материјалот за пакување што не е во 
контакт со готовиот производ и што не влијае на дози-
рањето, употребата, безбедноста или стабилноста на 
лекот; 

6. промени што вклучуваат стеснување на граници-
те во спецификацијата, каде промената не произлегува 
од изјава на претходни проценки за ревидирање на гра-
ниците во спецификацијата и не е резултат на неочеку-
вани појави во текот на производството. 

Малите варијации тип IA се поднесуваат до Аген-
цијата за лекови (во натамошниот текст: Агенцијата) 
најдоцна до 12 месеци после нивното воведување.  

По исклучок на став 2 од овој член за одредени ма-
ли варијации тип IA е потребно известување до Аген-
цијата веднаш после нивното воведување, со цел да се 
обезбеди континуирано следење на лекот и тие се озна-
чени како IAIN.  

 
Член 5 

Голема варијација тип II е: 
1. додавање на нова терапевтска индикација или  

промена на веќе постоечка; 
2. значителна промена на податоците во збирниот 

извештај за особините на лекот поврзани со новите соз-
нанија за лекот во делот на документацијата за квали-
тет, предклиника, клиника и фармаковигиланца; 

3. промена надвор од опсегот на веќе одобрената 
спецификација, на границите или на прифатените кри-
териуми; 

4. суштинска промена во процесот на производство, 
формулацијата, спецификациите или на онечистувања-
та на активната супстанција или на готовиот производ 
што можат да имаат значително влијание на квалите-
тот, безбедноста или ефикасноста на лекот; 

5. промена во процесот на производство или на ме-
стата на производство на активната супстанција за био-
лошки лекови; 

6. воведување на нов дизајн на простор или проши-
рување на веќе одобрениот, во согласност со релевант-
ните европски и меѓународни научни водичи; 

7. промена на активната супстанција на сезонската, 
пред-пандемиската или пандемиската вакцина против 
инфлуенца. 

 
Член 6 

Варијации калсифицирани како проширување на 
одобрението за ставање на лек во промет се: 

1. Променa што се однесува на активна супстанци-
ја/и:  

- замена на хемиска активна супстанција со различ-
на сол, естер  или дериват на активната супстанција, со 
ист дел на молекулот одговорен за терапевтската 
активност, каде особините во поглед на ефикасноста и 
безбедноста не се разликуваат значително; 

- замена на активна супстанција со друг изомер, 
друга смеса на изомери, замена на смеса со изолиран 
изомер (на пример, замена на рацемат со единечен 
енантиомер) каде особините во поглед на ефикасноста 
и безбедноста не се разликуваат значително; 

- замена на биолошка активна супстанција со друга 
чија структура на молекулот малку се разликува и каде 
особините во поглед на ефикасноста и безбедноста не 
се разликуваат значително, со исклучок на промени на 
активната супстанција на сезонската, пред-пандемиска-
та или пандемиската вакцина против инфлуенца;  

-промена на вектор што се употребува за произ-
водство на антиген или на промена на потеклото на ма-
теријалот, вклучувајќи и нова главна банка на клетки 
од друго потекло каде особините во поглед на ефикас-
носта и безбедноста не се разликуваат значително; 

- нов лиганд или механизам на врзување кај радиофар-
мацевтски производ каде особините во поглед на ефикас-
носта и безбедноста не се разликуваат значително; 

- промена на растворувачот за екстракција или на 
соодносот на хербалната активна супстанција во хер-
бални преработки каде особините во поглед на ефикас-
носта и безбедноста не се разликуваат значително.  

2. Промена што се однесува на јачината, фармацев-
тската дозирана форма и начинот на употреба: 

- промена во биорасположивоста на лекот; 
- промена во фармакокинетиката, на пример проме-

на во брзината на ослободување; 
- промена или додавање на нова јачина/активност; 
- промена или додавање на нова фармацевтска до-

зирана форма; 
- промена или додавање на нов начин на употреба.  
 

Член 7 
Mалa варијациja тип IB е промена согласно член 3 

став 4 на овој правилник. 
За малa варијација тип IB  може да се смета и про-

мена согласно член 3 став 4 на овој правилник што не е 
предвидена во насоките и условите за класификација 
на варијациите дадени во Анекс I на овој правилик, а 
по која има претходна согласност од страна на Агенци-
јата (тип IB непредвидена). 



Стр. 12 - Бр. 62 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 мај 2011 
 

По исклучок на ставот 2 од овој член промената 
што не е опишана како „проширување” и чија класифи-
кација не е предвидена во насоките и условите за кла-
сификација на варијациите согласно на овој правилик, 
ќе се смета за голема варијација тип II само во случај 
кога тоа е побарано од страна на носителот на одобре-
нието во образецот за известување/барање или кога 
Агенцијата ќе заклучи дека промената може да има 
значително влијание на квалитетот, безбедноста или 
ефикасноста на лекот. 

 
Член 8 

„Итна мерка на ограничување од безбедносни при-
чини“ е промена поврзана со нови информации за ле-
кот, за која што треба да се превземат итни мерки зара-
ди безбедна употреба на лекот, а се однесува на еден 
или на повеќе делови од збирниот извештај за особини-
те на лекот: одредени ограничувања во терапевтските 
индикации, промени во дозирањето и во начинот на 
употреба, додавање на контраиндикации, предупреду-
вања, несакани реакции, целни групи на пациенти и на 
периодот на повлекување. 

 
I. СОДРЖИНА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО/БАРАЊЕТО 

ЗА ВАРИЈАЦИИ 
 

Член 9 
Известувањето/Барањето за варијација на добиено-

то одобрение за ставање на лек во промет, односно за 
варијација на прифатената документација на лек што 
има добиено одобрение за ставање во промет содржи: 

1. пропратно писмо, 
2. пополнета форма на известување/барање за вари-

јација дадено на образец што е составен дел на овој 
правилник, 

3. потребна документација што се однесува за даде-
ната варијација и 

4. ажуриран збирен извештај за особините на лекот, 
упатство за употреба на лекот и предлог пакување, ако 
е потребно. 

 
Член 10 

Пропратното писмо од членот 9 став 1 точката 1 од 
овој правилник содржи:  

- меморандум/лого, име и адреса на носителот на 
одобрението; 

- тип на варијација; 
- преглед на сите поединечни варијации од групата 

во случај на нивно групирање,  почнувајќи од онаа што 
има најголемо значење, со изјава дали групирањето е 
дозволено согласно насоките од член 17 од овој пра-
вилник или е по претходна согласност од страна на 
Агенцијата; 

- име на лекот идентично со името наведено во до-
кументацијата и во образецот на известувањето/бара-
њето; 

- фармацевтска дозирана форма, јачина и пакување; 
- име на производителот; 
- податоци за бројот на класери/фолдери, како и за 

видот и бројот на носачите/медиумите на електронски 
записи; 

- датум и потпис на одговорното лице. 
Во прилог на пропратното писмо се доставува и: 
- доказ за платена административна такса и платени 

надоместоци. 
 

Член 11 
Образецот на известувањето/барањето за варијација 

од членот 9 став 1 точката 2 од овој правилник содржи: 
1. податоци за типот на варијацијата; 
2. опис на сите поднесени варијации  
- во случај на мали варијации IА, датумот на вове-

дување на секоја варијација, 
- во случај на мали варијации IА што не бараат вед-

наш известување, опис на сите мали варијации тип IА 
направени во песледните 12 месеци и за кои што не е 
извршена нотификација; 

3. преглед на сите поединечни варијации од групата 
во случај на нивно групирање,  почнувајќи од онаа што 
има најголемо значење;  

4. во случај кога варијацијата води кон други после-
дователни варијации поврзаноста меѓу нив треба да би-
де јасно опишана; 

5. листа на сите одобренија за ставање на лек во про-
мет за кои што се однесува известувањето/барањето; 

6. информации за лекот; 
7. податоци за промените настанати во информаци-

ите за лекот, ако е потребно; 
8. други податоци потребни за потврдување на до-

ставената документација  и 
9. потпис на одговорното лице и изјава во случај на 

групирање на варијациите кај повеќе лекови, дека се 
исполнети условите и е доставена потребната докумен-
тација, во согласност со насоките од член 17 од овој 
правилник. 

 
Член 12 

Документацијата од член 9 став 1 точка 3 од овој 
правилник се изготвува во согласност со упатствата на 
Европската комисија дадени во волумен 2 на „Правила-
та за лекови во Европската Унија" - „Насоки за подноси-
телите на барањата, за лекови за хумана употреба".  

 
II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ИЛИ ОДОБРУВА-

ЊЕ НА ВАРИЈАЦИЈА 
  

Член 13 
Известувањето/Барањето за варијација се поднесува 

поединечно за секој лек и за секој поединечен тип на 
варијација. 

Поединечно известување/барање за варијација се 
поднесува и за последователни варијации што настану-
ваат како последица на воведување на главната варија-
ција и се пријавуваат во Агенцијата истовремено со 
главната варијација, при што поврзаноста меѓу нив 
треба да биде јасно опишана. 

 
Член 14 

Во случај на повеќе варијации може да се поднесе 
поединечно известување/барање за варијација за секој 
поединечен тип на варијација и на едно пропратно пис-
мо се наведуваат типовите на варијации поединечно. 
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По исклучок на став 1 на овој член, со цел да се 
олесни предгледноста на варијациите, дозволено е гру-
пирање на варијациите на едно известување/ барање за 
варијација само во одредени случаи, кога: 

- исти мали промени тип IA се воведуваат во исто 
време кај еден или повеќе лекови на еден ист носител 
на одобренијата за ставање во промет; 

- повеќе варијации се воведуваат кај еден лек во 
исто време, во согласност со насоките од член 17 од 
овој правилник, или по претходна согласност од Аген-
цијата дека сите наведени варијации можат да се вклу-
чат во една иста постапка. 

 
Член 15 

Во случај на групирање, варијациите се наведуваат 
според нивното значење, поаѓајќи од најголемата про-
мена во групата кон помалите промени.  

Типот на постапката што се спроведува во случај на 
групирање на варијациите е идентична на типот на по-
стапката што е определена кај промената што има нај-
големо значење во групата.  

 
Член 16 

При групирање на повеќе варијации кај еден лек си-
те варијации што се групираат се наведуваат во еден 
образец, а потребната документација што се однесува 
за сите дадени варијации се приложува во еден инте-
грален дел. 

При групирање на исти мали варијации тип IA/IAIN 
кај повеќе лекови сите варијации што се групираат и 
сите лекови се наведуваат во еден образец, а потребна-
та документација за сите дадени варијации се доставу-
ва за секој лек поединечно.  

Ако барањето за „проширување” е во група со дру-
ги варијации, ако е применливо, кон образецот на бара-
њето за добивање на одобрение за ставање на лекот во 
промет се додава и образецот на барањето за варијаци-
ја, кога групирањето е во согласност со насоките од 
член 17 од овој правилник или по претходна соглас-
ност од Агенцијата. 

Групирањето на варијациите може да се прифати 
само ако е во согласност со насоките од член 17 од овој 
правилник, или по претходна согласност од страна на 
Агенцијата.  

Секој предлог за групирање на варијациите во кли-
ничкиот дел на документацијата со други варијации во 
делот на документацијата за квалитетот, или пак за 
групирање на промените кај активната супстанција со 
промени кај готовиот производ во делот на документа-
цијата за квалитетот, кога е применливо, треба соод-
ветно да се оправда и да е по претходна согласност од 
Агенцијата.  

   
Член 17 

Во случај на групирање на варијациите кај еден лек 
едно известување/барање за варијација се поднесува 
кога: 

- една од варијациите во групата е проширување на 
постоечкото одобрение за ставање на лек во промет; 

- една од варијациите во групата е голема варијаци-
ја тип II, сите останати варијации во групата се проме-
ни што настануваат како последица на воведување на 
таа голема промена тип II; 

- една од варијациите во групата е мала промена 
тип IB, сите останати варијации во групата се помали 
промени што настануваат како последица на воведува-
ње на таа мала промена тип IB; 

- сите варијации во групата водат кон администра-
тивни промени на збирниот извштај за особините на 
лекот, упатството за употреба, пакувањето; 

- сите варијации во групата се промени на мастер 
фајлот на активната супстанција, мастер фајлот на ан-
тигенот на вакцината или мастер фајлот на плазмата; 

- сите варијации во групата имаат за цел да го подо-
брат процесот на производство и квалитетот на готови-
от лек или на активната супстанија/и ; 

- сите варијации во групата се промени во квалите-
тот на пандемиската вакцина против инфлуенца; 

- сите варијации во групата се промени на системот 
на фармаковигиланца, односно каде е применливо на 
воведениот систем за управување со ризик; 

- сите варијации во групата се последица на воведу-
вање на итна мерка на ограничување од безбедносни 
причини; 

- сите варијации во групата се резултат на воведу-
вање на означување на податоците на пакувањето за 
одредена категорија на лекови; 

- сите варијации во групата се последица на про-
ценката од добиениот периодичен извештај за безбед-
носта на лекот; 

- сите варијации во групата се последица на добие-
ната постмаркетиншка студија спроведена под надзор 
на носителот на одобрението; 

- сите варијации во групата се последица на специ-
фични обврски дадени на носителот на одобрението 
што се ревидираат еднаш годишно; 

- сите варијации во групата се последица на специ-
фични постапки или исклучителни случаи при кои е 
добиено одобренито за ставање на лекот во промет. 

 
Член 18 

Во случај на мала варијација тип IA, носителот на 
одобрението поднесува пополнет образец за известува-
ње за варијација заедно со елементите наведени во 
член 9 од овој правилник, најдоцна до 12 месеци од да-
тумот на воведување на варијацијата (годишно изве-
стување). 

Известувањето од став 1 на овој член треба да се 
поднесе веднаш по воведување на варијацијата во слу-
чај кога малите промени бараат брза нотификација за-
ради континуирано следење на лекот. 

Во рок од 30 дена од приемот на известувањето за 
варијација, Агенцијата го известува подносителот на 
барањето дали варијацијата е прифатена, односно за 
причините за нејзинито одбивање или дали е потребна 
дополнителна документација или податоци за да се до-
несе позитивно мислење. 
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Член 19 
Во случај на мала варијација тип IB носителот на 

одобрението поднесува пополнет образец за известува-
ње за варијација заедно со елементите наведени во 
член  9 од овој правилник. 

Ако Агенцијата не даде негативно мислење во рок 
од 30 дена од приемот на целосното и исправно (валид-
но) известување промената ќе се смета за прифатена и 
истата може да се воведе. 

Агенцијата може да побара дополнителна докумен-
тација и доколку во рок од 30 дена носителот на одо-
брението истата не ја достави известувањето за варија-
цијата ќе се смета за одбиено. 

Ако варијацијата тип IB е непредвидена, потребно е 
од страна на Агенцијата претходно да се утврди дали 
предложената класификација е соодветна. 

Ако предложената варијација како тип IB непред-
видена има значително влијание на квалитетот, безбед-
носта и ефикасноста на лекот, од страна на  Агенцијата 
може да побара нејзино прекласифицирање како тип II, 
ревидирање на известувањето/барањето за варијација и 
дополнување на документацијата. 

При групирање на варијациите, доколку Агенцијата 
побара прекласификација на варијацијата од тип IB во 
варијација од тип II носителот на одобрението ќе треба 
да потврди дали варијацијата останува во предложена-
та група на варијации. 

 
Член 20 

Во случај на голема варијација тип II, носителот на 
одобрението поднесува пополнет образец на барање за 
одобрување на варијација. 

Во рок од 60 дена од потврдување на приемот на 
комплетното барање за одобрување на варијација врз 
основа на извештајот од проценката, а кај повеќето 
претклинички и клинички промени вклучително и нови 
индикации и врз основа на добиеното мислење од Ко-
мисијата за лекови, Агенцијата ја одобрува или ја од-
бива промената. 

Рокот од став 2 на овој член престанува да тече ако 
Агенцијата побара дополнителни информации од носи-
телот на одобрението и продолжува да тече кога истите 
ќе бидат доставени. 

Од страна на Агенцијата може да се скрати рокот 
од став 2 на овој член, само во исклучителни случаи за-
висно од итноста на варијацијата (промени во безбед-
носта) или може да се продолжи на 90 дена ако се ра-
боти за варијации кај кои се менуваат или додаваат те-
рапевтски индикации. 

На барање на Агенцијата носителот на одобрението 
најдоцна до 60 дена треба да поднесе барање за варија-
ција која што треба да се воведе како резултат на зак-
лучоците од проценката на периодичниот извештај за 
безбедноста на лекот или на мерките што се следат или 
на добиените специфични обврски или на означување-
то на одредена категорија на лекови. 

Член 21 
Во случај на проширување на постоечкото барање 

или на добиеното одобрение за ставање на лек во про-
мет, носителот на одобрението поднесува образец на 
барање за добивање на одобрение за ставање на лек во 
промет и се води истата постапка како за добивање на 
првичното одобрение за ставање на лек во промет. 
 

Член 22 
Во случај на превземање на итни мерки на ограничу-

вање од безбедносни причини, носителот на одобрение-
то за ставање на лек во промет ја известува Агенцијата и 
ако не добие одговор најдоцна до 24 часа од моментот 
на известувањето, носителот на одобрението ја воведува 
варијацијата заради заштита на јавното здравје.  

По воведување на итните мерки од став 1 на овој 
член, носителот на одобрението треба веднаш до Аген-
цијата да достави барање за соодветната варијација, но 
најдоцна до 15 дена од денот на воведување на проме-
ната. 

 
Член 23 

За варијации од тип IA и IB што се однесуваат на 
биолошки лекови, имунолошки лекови и лекови добие-
ни од крв и плазма, носителот на одобрението попол-
нува образец на барање за одобрување на варијација и 
се спроведува постапката за варијации од тип II. 

 
Член 24 

Во случај на ажурирање на монографијата на 
Европската фармакопеја или на други признаени фар-
макопеи, ако усогласувањето со ажурираната моногра-
фија се спроведе најдоцна до шест месеци од денот на 
објавувањето на монографијата на лекот што има доби-
ено одобрение за ставање во промет, носителот на одо-
брението не ја известува Агенцијата за извршената 
промена.  

 
Член 25 

Насоките и условите за класификација на варијаци-
ите се дадени во прилог на овој Правилник, и се негов 
составен дел. 

 
Член 26 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за варијации на одо-
брението за ставање на лек во промет или на прифате-
ната документација на лек што има добиено одобрение 
за ставање во промет („Службен весник на Република 
Македонија” бр.145/08). 

 
Член 27 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
       Бр. 15-2250/1                
27 април 2011 година            Министер за здравство, 
           Скопје                               д-р Бујар Османи, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1660. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно  член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010),  член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
седницата одржана на 29.4.2011 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Mиле Поповски, судија на Основен суд Куманово со 
навршување на 64 години на 6.4.2011година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 29.4.2011 година. 

 
Бр. 07-727/11                           Судски совет 

29 април 2011 година          на Република Македонија 
    Скопје                                   Претседател, 
                                       Александра Зафироска, с.р. 

___________ 
1661. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно  член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010),  член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
седницата одржана на 29.4.2011 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Кочо Ѓоргиоски судија на Основен суд Крушево со на-
вршување на 64 години на 29.4.2011година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 29.4.2011 година. 

 
Бр. 07-728/11                           Судски совет 

29 април 2011 година          на Република Македонија 
    Скопје                                   Претседател, 
                                       Александра Зафироска, с.р. 

___________ 
1662. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно  член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010),  член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
седницата одржана на 29.4.2011 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Љубе Николов, судија на Апелационен суд Штип со 
навршување на 64 години на 6.4.2011година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 29.4.2011 година. 

 
Бр. 07-729/11                           Судски совет 

29 април 2011 година          на Република Македонија 
    Скопје                                   Претседател, 
                                       Александра Зафироска, с.р. 

___________ 
1663. 

Судкиот совет на Република Македонија врз основа 
на член 44 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06), обја-
вува 

 
О  Г  Л  А  С 

- За избор на претседател на Вишиот управен суд 
 
Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат  условите предвидени во член 45 од Зако-
нот за судовите и член 47 став 1 и 3 од Законот за судо-
вите (да приложат програма за работа во текот на ман-
датот). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со по-
требната документација, во оригинал или заверена фото-
копија на нотар, (лекарското уверение да не е постарo од 
eдна година од денот на издавање и уверение дека не е 
изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на 
професија дејност или должност, да не е постаро од  шест 
месеци од денот на издавањето), да ги достават до Суд-
скиот совет на Република Македонија, ул„Вељко Влахо-
виќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да 
се подигне во електронска форма на WEB страната на 
Судскиот совет на Република Mакедонија на следната 
адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc 

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 
јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 
14/08 од 29.1.2008 година) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција („Службен весник 
на РМ“ бр. 64/09 од 22.5.2009 година), издаден од над-
лежната Комисија за верификација на факти, согласно 
наведениот закон.Некомплетните документи нема да се 
разгледуваат. 

 
Бр.07-763/1                               Судски совет 

5 мај 2011 година                 на Република Македонија                               
        Скопје                                     Претседател,      

                                       Александра Зафироска, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1664. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10), член 36 
став 3 од Законот за девизното работење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 
103/01, 51/03, 81/08 и 24/11) и точка 24 од Одлуката за 
менувачки работи („Службен весник на РМ“ бр. 31/09, 
34/09, 66/09, 157/09 и 73/10), гувернерот на Народната 
банка на Република Македонија, донесе   

       
У П А Т С Т В О 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СП-
РОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕНУВАЧКИ 

РАБОТИ 
 
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

менувачки работи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/09, 136/09, 13/10 и 90/10), се врши 
следново дополнување:  

Во точката 5, став 2, алинеја 11 на крајот на речени-
цата по зборот „(нерезидент)“, се додаваат зборовите: 
„за секоја трансакција која вклучува сума поголема од 
500 евра во денарска противвредност.“ 

II. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   У бр.4114     

27 април 2011 година                    Гувернер,      
     Скопје                                 м-р Петар Гошев, с.р. 

_________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1665. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 194 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/2011) и член 13 од Правилникот за начин и по-
стапка за утврдување и одобрување на користење на 
повластенa тарифa за купопродажба на електрична 
енергија произведена од фотоволтаични системи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
112/2008 и 44/2010), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, услуги и трговија АЛФА 
ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, за одо-
брување на користење на повластенa тарифa за купо-
продажба на електрична енергија произведена од фото-
волтаичен систем, на седницата одржана на ден 
29.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛА-
СТЕНA ТАРИФA ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТ-
РИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО ФОТО-

ВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ 
 
1. На Друштвото за производство, услуги и трговија 

АЛФА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, 
како носител на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија, издадена од Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 
бр. 07-5 од 28.6.2010 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 85/2010) и Одлука УП1 бр. 07-5 од 
1.11.2010 година („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 144/2010), и како повластен производител на 
електрична енергија со единствен регистарски број ПП-
СЕ-12-5490669-ОЕМКСЦ250220110005-/11 издаден од 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија, му 
се одобрува користење на повластенa тарифa за купо-
продажба на електрична енергија произведена во фото-
волтаичен систем. 

2. Податоци на барателот на повластената тарифа: 
- Седиште на Друштвото: ул. „Ѓорче Петров“ бб, 

Радовиш, Република Македонија; 
- Локација на фотоволтаичниот систем: фотоволта-

ичен систем изграден на кровна конструкција на посто-
ечки објект – производна хала, лоциран на ул.„Илин-
денска“ бб, Oпштина Радовиш, KП 3790, КО Радовиш, 
во м.в. Дедински пат; 

- Инсталирана моќност на фотоволтаичниот систем: 
49,725 kW; 

- Очекувано годишно производство: 79.673 kWh. 
3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, соглас-

но Одлуката за утврдување на повластена тарифа за ку-
попродажба на електрична енергија произведена и ис-
порачана од фотоволтаични системи бр. 02-1453/1 од 
4.9.2008 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.112/2008), му се одобрува користење на 
повластена тарифа од 46 €cents/kWh. 

4. За повластената тарифа утврдена во точка 3 од 
оваа Одлука изразена во евро центи за испорачан кило-
ват час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе 
се врши по средниот курс на Народна Банка на Републи-
ка Македонија на денот на изготвувањето на фактурата. 
Во повластената тарифа утврдена во точка 3 од оваа Од-
лука не е содржан данокот на додадена вредност.  

5. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука е должно 
за период од 20 години да ја користи повластената та-
рифа, утврдена во точка 3 од оваа Одлука, почнувајќи 
од денот на влегување во сила на оваа Одлука.  

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

7. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
УП1 Бр. 08-23   

29 април 2011 година                          Претседател, 
      Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

1666. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 
53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата оджана на 
ден 27 април 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА 

ОЧНАТА ХИРУРГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени по 

кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
ги надоместува здравствените услуги од областа на оч-
ната хирургија кои се на товар на Фондот. 
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Член 2 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

ги надоместува следните здравствени услуги од обла-
ста на очната хирургија  по следните цени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Референтната цена ги опфаќа трошоците за услуга-

та  на здравствените работници – тимот кои ја  извршу-
ваат услугата (трудот), трошоците за тековно и инве-
стиционо одржување, општите трошоци на работењето 
(режиски трошоци), лекови и медицински потрошни 
материјали и други потребни материјали за извршува-
ње на услугата. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство.  

 
Бр. 02-6927/6                                    Управен одбор 

27 април 2011 година                          Претседател, 
    Скопје                                          Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
1667. 

Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 
2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија на седницата одржана на 27 април 2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИС-
ТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фон-

дот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 
131/2009 и 44/2010), во член 1, во табелата во колона 7 
се вршат следните измени и дополнувања во режимот 
на пропишување: 

Кај ATC кодот DO7AC14 „Methylprednisolone - 
Маст 0,1%“, и „Methylprednisolone – Крем 0,1%“, во ко-
лоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се 
заменува со ознаката „R/ RS” и се додава следното об-
јаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специ-
јалист педијатар самостојно “. 

Кај ATC кодот G01AA01 - „Nystatin – Вагинални 
таблети 100.000 IU“, во колоната  7 - „Режим на препи-
шување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS 
и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропи-
шува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G01AA10 - „Clindamycin – Ваги-
налнa крема 2%“, во колоната 7 - „Режим на препишу-
вање“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и 
се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишу-
ва избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G01AF01- „Metronidazole – Вагито-
рии 500mg“, во колоната  7 - „Режим на препишување“, 
ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се до-
дава следното објаснување: „R-лекот го пропишува из-
бран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G01AF02 - „Clotrimazole – Вагинални 
таблети 200mg“, „Clotrimazole – Вагинални таблети 
500mg“ и  „Clotrimazole – Вагинална крема 20g (2%)+ 3 
пластични апликатори “во колоната 7 - „Режим на препи-
шување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и 
се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува 
избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G01AF05- „Econazole – Вагитории 
150mg “, во колоната  7 - „Режим на препишување“, оз-
наката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава 
следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран 
лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот R03AC06 - „Hexoprenaline** – Таб-
лети 0,5mg “, во колоната 7 - „Режим на препишува-
ње“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се 
додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува 
избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G02CB01- „Bromocriptine – Таблети 
2,5mg “, во колоната 7 - „Режим на препишување“, оз-
наката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава 
следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран 
лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G03CA03- „Estradiol – Таблети 1mg“  
и „Estradiol – Вагинални таблети 0,025 mg“, во колона-
та 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заме-
нува со ознаката „R/RS и се додава следното објаснува-
ње: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист 
гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G03DB01 - „Dydrogesterone*** – 
Филм обложени таблети 10mg“, во колоната 7 - „Ре-
жим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со 
ознаката „R/ RS и се додава следното објаснување: „R- 
лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеко-
лог самостојно“. 

Кај ATC кодот G03DC02- „Norethisterone** –Tабле-
ти 5mg“, во колоната  7 - „Режим на препишување“, оз-
наката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава 
следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран 
лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G03GB02- „Clomifene** –Tаблети 
50 mg“ , во колоната  7 - „Режим на препишување“, оз-
наката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава 
следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран 
лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G03HB01 - „Cyproterone+ethinyl 
estradiol** – Обложени таблети 2mg + 0,035mg“, во ко-
лоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се 
заменува со ознаката „R/RS”, а пред зборовите: „RS-По 
препорака на лекар специјалист: гинеколог, ендокрино-
лог и дерматовенеролог” се додава следното објаснува-
ње „R” - лекот го пропишува избран лекар-специјалист 
гинеколог самостојно“. 
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Кај ATC кодот J01DD08 - „Cefixime – Суспензија 
100mg/5ml“, во колоната  7 - „Режим на препишување“, 
ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS” и се до-
дава следното објаснување: „R-лекот го пропишува из-
бран лекар-специјалист педијатар самостојно“. 

Кај ATC кодот J01FA09 - „Clarithromycin – Табле-
ти/Капсули/Филм обложени таблети 250mg“ и 
„Clarithromycin – Суспензија 125mg/5ml“, во колоната  7 
- „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува 
со ознаката „R/ RS” и се додава следното објаснување: 
„R- лекот го пропишува избран лекар-специјалист пе-
дијатар самостојно“. 

Кај ATC кодот J01FA10 - „Azithromycin – Таблети/ 
Филм обложени таблети / Капсули СРЈ“, „Azithromycin 
– Суспензија 200mg/5ml“и „ Azithromycin – Суспензија 
100mg/5ml“, во колоната  7 - „Режим на препишување“, 
ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS” и се дода-
ва следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран 
лекар-специјалист гинеколог/педијатар самостојно“. 

Кај ATC кодот J02AC01 - „Fluconazole – Капсули 
СРЈ“, во колоната  7 - „Режим на препишување“, озна-
ката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS” и се додава 
следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран 
лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот J05AF05 - „Lamivudin – Таблети/ 
Филм обложени таблети СРЈ“,  во колоната  7 - „Режим 
на препишување“, ознаката „*KK” се заменува со озна-
ката „RS/RSS” и зборовите под делот на индикациите 
за овој лек „*КК-по препорака на клинички конзили-
ум“ се заменуваат со зборовите: „Напомена: RS/RSS - 
лекот се пропишува по добиено мислење од клинички 
конзилиум“. 

Кај ATC кодот M05BA02 - „Clodronic acid  – Капсу-
ли 400mg“  и  „Clodronic acid  –Филм обложени табле-
ти 800mg“,  во колоната  7 - „Режим на препишување“, 
ознаката „*” се заменува со ознаката „ RS/RSS” и се 
додава напомена: „ RS/RSS - лекот се пропишува по 
добиено мислење од клинички конзилиум“. 

Кај ATC кодот R01AD08 - „Fluticasone – Назален 
спреј 50 mcg/doza“, во колоната 7 - „Режим на препи-
шување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ 
RS”, a  во објаснувањето пред зборовите: „RS- По пре-
порака на: лекар специјалист интернист, педијатар, 
пнеумофтизиолог и ОРЛ“ се додава следното објасну-
вање: „ R” - лекот го пропишува избран лекар-специја-
лист педијатар самостојно“. 

Кај ATC кодот R03AC02 - „Salbutamol – Аеросол 
0,1 mg/doza“, „Salbutamol – раствор за инхалација 5 
mg/ml“ и „Salbutamol – Сируп  2mg/5ml“ во колоната  7 
- „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува 
со ознаката „R/ RS” и се додава следното објаснување: 
„R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист пе-
дијатар самостојно“. 

Кај ATC кодот R03BA05 - „Fluticasone – Аеросол 50 
mcg/doza“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, оз-
наката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS”, a  во објас-
нувањето пред зборовите: „RS- По препорака на: лекар 
специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог“ се 
додава следното објаснување „R-лекот го пропишува из-
бран лекар-специјалист педијатар самостојно“. 

 
Член 2 

Во член 1, во табелата се додаваат  два лека и тоа: 
 
После ATC кодот A05AA02 се додава лекот  
 
 
 

После ATC кодот L01XX19 се додава лекот 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-6927/7                                    Управен одбор 

27 април 2011 година                          Претседател, 
    Скопје                                          Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
1668. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 и член 69 од 
Законот за здравственото осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата  
одржана на ден 27.4.2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
 Во Правилникот за начинот на плаќање на здрав-

ствените услуги во примарната здравствена заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
48/2001, 31/2003, 137/2006, 25/2007, 25/2007, 151/2007 
и 44/2010),  членот 8 се менува и гласи: 

 
„Член 8 

Во руралните подрачја определени од Фондот со 
само еден лекар во примарната здравствена заштита, 
ако износот на капитација е помал од 1700 поени, Фон-
дот го зголемува износот на капитацијата по основ на 
рурални подрачја најмногу до 1700 поени. 

Утврдувањето на точниот износ на поените од став 
1 се врши според одредбите на член 8-а. 

Руралното подрачје опфаќа повеќе населени места 
кои гравитираат кон населеното место во кое веќе има 
здравствена установа што пружа здравствена заштита 
на осигурените лица. 

Населеното место со тешко пристапен терен, што е 
оддалечено повеќе од 30 километри од населено место 
во кое се обезбедува специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита со итна медицинска помош, може 
да биде прогласено за рурално подрачје. 

Како рурални подрачја/населени места можат да се 
утврдат подрачјата/местата кои ги исполнуваат следни-
ве услови: 

- најмалку 5 километри оддалечено од населеното 
место во кое се наоѓа најблиската здравствена установа 
од примарната здравствена заштита; 
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- најмалку 15 километри оддалечено од населено 
место во кое се обезбедува специјалистичко-консулта-
тивна здравствена заштита со итна медицинска помош, 
а по исклучок на оддалеченост од населеното место од 
најмалку 5 до 15 километри за тешко пристапен терен 
кој може да биде непристапен во одреден период од го-
дината и 

- самото или заедно со населените места кои грави-
тираат кон него има најмалку 50 жители. 

Населеното подрачје/место во кое се наоѓа здрав-
ствената установа изградена согласно Одлука на Вла-
дата на Република Македонија за изградба на амбулан-
ти во рурални подрачја, се утврдува за рурално подрач-
је со одлука на Управниот одбор на Фондот, доколку 
исполнува еден од условите предвидени во став 5 на 
овој член. 

Оддалеченоста изразена во километри се пресмету-
ва од ознаката за влез или излез на населеното место. 

Населените подрачја/места што ги исполнуваат ус-
ловите предвидени во овој член, со одлука на Управни-
от одбор на Фондот се утврдуваат како рурални по-
драчја/места и не  можат да бидат  повеќе од 100.  

За да се овозможи континуирана здравствена за-
штита на населението, во руралното подрачје што има 
повеќе населени места кои гравитираат едно кон друго, 
доколку се затвори здравствената установа, а се отвори  
нова здравствена установа во некое од населените ме-
ста кои се дел од руралното подрачје, во тој случај  тоа  
населено место ја презема руралноста. 

Доколку во руралните подрачја/населените места  
определени од Фондот се јават повеќе лекари капита-
ција се плаќа според бројот на осигурените лица што 
го избрале. 

 
Член 2 

По членот 8, се додаваат нов член 8-а кој гласи: 
 

„Член 8-а 
Капитацијата се исплатува само за осигурените ли-

ца од руралното подрачје/населено место кои го избра-
ле лекарот, така што висината на капитацијата се прес-
метува во зависност од возраста на осигурените лица 
помножен со основните поени за секоја старосна кате-
горија. Висината на капитацијата се определува според 
бројот на осигурените лица кои го избрале лекарот 
изразена во поени и тоа: 

- ако вкупниот број на поени од осигурени лица кои 
го избрале лекарот е помал од 100 поени се исплатува 
1100 поени;  

- ако вкупниот број на поени од осигурени лица кои 
го избрале лекарот е поголем од 100,01 до 300  поени 
се исплатува 1200 поени;  

- ако вкупниот број на поени од осигурени лица кои 
го избрале лекарот е поголем од 300,01 до 350 поени се 
исплатува 1300 поени;  

- ако вкупниот број на поени од осигурени лица кои 
го избрале лекарот е поголем од350,01 до 700  поени се 
исплатува 1400 поени;  

- ако вкупниот број на поени од осигурени лица кои 
го избрале лекарот е поголем од 700,01 поени се испла-
тува 1700 поени.  

Ако износот на вкупниот број на поени од осигуре-
ни лица кои го избрале лекарот во руралните подрачја  
е поголем од 1700 поени, Фондот исплатува капитаци-
јата според бројот на осигурените лица. 

Член 3 
Преодни и завршни одредби 

 
Фондот ќе продолжи со плаќање на зголемена капи-

тација по основ на руралност на здравствените устано-
ви што работат во места кои се утврдени како оддале-
чени рурални места со Одлуката за утврдување на од-
далечени рурални места (број 02-3310/5 од 13.6.2001, 
02-9068/3 од 5.7.2007, 02-12055/5 од 20.9.2007, 02-
5014/4 од 17.4.2008, 02-11067/18 од 4.6.2009, 02-
16834/6 од 19.8.2009 и 02-24504/4 од 30.12.2009 годи-
на), шест месеци по денот на влегувањето во сила на 
овој правилник.  

Руралните подрачја/ населени места од член 8 став 
6 Фондот ги утврдува во рок од еден месец од денот на 
стапување на сила на овој правилник.  

По истекот на рокот од став 1, со одлука на Управ-
ниот одбор, Фондот ги утврдува руралните подрач-
ја/населени места од член 8 на овој правилник, со што 
престануваат да важат одлуките на Управниот одбор 
(број 02-3310/5 од 13.6.2001, 02-9068/3 од 5.7.2007, 02-
12055/5 од 20.9.2007, 02-5014/4 од 17.4.2008, 02-
11067/18 од 4.6.2009, 02-16834/6 од 19.8.2009 и 02 - 
24504/4 од 30.12.2009 година),  за утврдување на одда-
лечени рурални места. 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
 Бр. 02-6927/3                                    Управен одбор 

27 април 2011 година                           Претседател, 
    Скопје                                           Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
1669. 

Врз основа на член  56 став 1 точка 3 во врска со 
член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 
67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија на седницата одржана на 27 април 2011 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСЛУГИ  ВО ПРИМАРНАТА СТОМАТОЛОШКА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќање на здрав-

ствените услуги во примарната стоматолошка здрав-
ствена заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 180/2004, 24/2005, 137/2006 и 115/2007 ),  
членот 7 се брише. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство.  

 
Бр. 02-6927/4                                    Управен одбор 

27 април 2011 година                          Претседател, 
    Скопје                                          Ирфан Хоџа, с.р. 
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1670. 
Врз основа на член 27 став 3 и член 56 став 1 точка 

3 од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 25/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија на  сед-
ницата  одржана на ден 27 април 2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
КАРТИЧКАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
И ЗА НАЧИНОТ НА  НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВО-
ДЕЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ДОКАЗОТ ЗА ПЛАТЕН 
ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на кар-

тичката за здравствено осигурување и за начинот на  
нејзиното издавање, водење, користење и доказот за 
платен придонес за задолжително здравствено осигуру-
вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
159/2010 и 24/2011), во насловот и во членот 1, зборо-
вите: „картичката за здравствено осигурување“ се заме-
нуваат со зборовите: „електронската картичка за здрав-
ствено осигурување“. 

 
Член 2 

Членот 6 се менува и гласи: 
„Картичката се издава во подрачната служба на 

Фондот според местото на живеење односно местото 
на работа на осигуреното лице  врз основа на поднесе-
но барање за издавање на електронска картичка за 
здравствено осигурување (Образец-БК), во пишана 
форма, со приложена  потребна документација за носи-
телот на осигурувањето и членовите на семејството 
(копија од лична карта или пасош, односно извод од 
матичната книга на родените за деца). 

Обврзникот за пресметка и уплата на придонесот за 
своите вработени поднесува  групно барање за издава-
ње на електронска картичка за здравствено осигурува-
ње (Образец-ГБК), во пишана  и електронска форма, во 
подрачната служба на Фондот според седиштето на об-
врзникот, односно седиштето на работната единица. 
Барањето го поднесува  лице овластено од обврзникот. 
Кон барањето ГБК се доставува примерок од подинеч-
ните барање пополнети од секој вработен кај обврзни-
кот. Со  едно барање ГБК може да се поднесат најмно-
гу до 100  поединечни барање БК во пишана форма. 

Електронскиот формат на барањето Образец-БК е 
даден во Техничкото упатство за електронска достава. 

Обрасците БК и ГБК се составен дел на овој пра-
вилник. 

Во барањето корисникот на картичката изјавува де-
ка е согласен личните податоци што се внесуваат во 
картичката да се користат само во врска со остварува-
њето на правата од здравственото осигурување и здрав-
ствената заштита, согласно прописите за заштита на 
личните податоци, а кон барањето поднесува и копија 
од лична карта или пасош, односно извод од матичната 
книга на родените за деца, заради проверка на подато-
ците.  

Подрачната служба на Фондот, на барањето го еви-
дентира единствениот здравствен број на корисникот. 

Картичката за член на семејство на осигуреникот на 
кој не е утврдено својството на осигуреник, се издава 
врз основа на извод од матичната книга на родените 
односно венчаните, а за деца од 18 до 26 години се 
приложува и потврда за редовно школување. 

За членовите на семејството на кои веќе им е утвр-
дено својството на осигуреник, картичката се издава 
врз основа на копија од лична карта односно извод од 
матична книга на родени. 

Копиите од личната карта, односно изводот од ма-
тичната книга на родените, се поништуваат комисиски 
во подрачните служби на Фондот најдоцна шест месе-
ци од денот на поднесување на барањето за издавање 
на картичката. 

На децата на осигуреникот по навршување на 18-
годишна возраст или најдоцна по навршување на 26 го-
дини, основот на осигурување престанува да важи и 
истиот повторно се евидентира со доставување на по-
тврда за редовно школување. 

Со секоја промена на основот на осигурување, не се 
издава нова картичка. 

Фондот на осигуреното лице или на обврзникот за 
пресметка и уплата на придонесот, ја издава картичка-
та во рок од 30 дена од денот кога е поднесено барање-
то за издавање на картичката. 

Фондот издава потврда на осигуреното лице кое во 
периодот од 30 дена до издавањето на картичката има 
потреба од користење на права од здравственото осигу-
рување. 

Доставување на картичките за здравствено осигуру-
вање за вработените кај обврзникот за пресметка и уп-
лата на придонес, ќе се врши преку овластено лице на 
обврзникот.  

За останатите категории на осигурени лица кои 
поднесуваат поединечно барање, картичката се подиг-
нува во надлежната подрачна служба на Фондот.  

Осигуреното лице задолжително внесува свој си-
гурносен број (PIN ) за да ја активира картичката. 

За осигурени лица - деца до 18 години и осигурени 
лица неспособни за самостоен живот и работа согласно 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување од-
носно за социјална заштита, приемот на картичката и 
сигурносниот број (PIN) со своерачен потпис ги потвр-
дува нивниот законски застапник или старател. 

За начинот на активирање и користење на картич-
ката и сигурносниот број (PIN) осигуреното лице доби-
ва во писмена или електронска форма  упатство.“ 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
Бр. 02-6927/5                                    Управен одбор 

27 април 2011 година                          Претседател, 
    Скопје                                          Ирфан Хоџа, с.р. 
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ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЈЕ 
СКОПЈЕ 

1671. 
Врз основа на член 89 став 1 и член 29 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Сл. весник на РМ“ бр. 7/2008, 139/2008, 
64/2009 и 52/2010) и член 27 од Статутот на ЈСП 
СКОПЈЕ, а во врска со член 22 од  Законот за превоз во 
патниот сообраќај („Сл. весник на РМ“ бр. 68/2004, 
127/2006, 114/2009, 83/2010 и 140/2010), и член 43 од 
Одлуката за јавниот градски и меѓуопштински (при-
градски) превоз на патници во град Скопје („Сл. глас-
ник на Град Скопје“ бр. 6/99, 16/99, 11/2000, 12/2000, 
9/2003, 12/2003, 5/2007, 9/2009), Управниот одбор на 
17-та  седница одржана на 6.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО 
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, 
ПОСТАВУВАЊЕ, ДОВЕДУВАЊЕ ВО ФУНКЦИО-
НАЛНА СОСТОЈБА, ОДРЖУВАЊЕ И ТРАНСФЕР 
НА АВТОБУСКИ СТОЈАЛИШТА И НА ЕЛЕКТРОН-
СКИ ИНФОРМАЦИОНИ ДИСПЛЕИ НА ГРАД-
СКАТА МРЕЖА НА ЛИНИИ  ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
1. Оправданост и цели за  реализација на проект за 

јавно приватно партнерство  
 

Член 1 
Цел на јавно приватното партнерство е унапредува-

ње на функционирањето на системот на јавниот град-
ски и приградски превоз на патници (во натамошниот 
текст: ЈГППП), на подрачјето на град Скопје, подобру-
вање на квалитетот на превозните услуги, подобрување 
на квалитетот на живот на граѓаните-корисници на 
превозните услуги во градот Скопје, постигнување на 
повисоки стандарди во областа на ЈГППП. 

Оправданоста за реализација на проектот за јавно 
приватно партнерство произлегува од Студијата за по-
тфатот: јавно приватно партнерство-ЈСП автобуски 
стојалишта  број 02-434/3-2 од 21.5.2010 година, изра-
ботена од консултант на CEA, како и од потребата за 
обновување и типизирање  на  стојалиштата, поставу-
вање на електронски информациони дисплеи за осовре-
менување на информациониот систем во ЈГППП, по-
стигнување на повисоки стандарди во областа на јавни-
от транспорт за современ систем на ЈГППП кои бараат 
инвестициски активности, за кои ЈСП СКОПЈЕ нема  
доволно финансиски средства. 

Со обновувањето и типизирањето на автобуските 
стојалишта и поставување на електронски информаци-
они дисплеи на градската мрежа на линии ќе се подо-
бри естетскиот изглед на градот,  квалитетот на превоз-
ните услуги во градот Скопје и  квалитетот на животот 
на граѓаните на градот Скопје. 

 
2. Предмет на  јавно приватно партнерство 

 
Член 2 

Предмет на постапката за доделување договор за 
јавно приватно партнерство е финансирање, поставува-
ње, доведување во функционална состојба, одржување 
и трнасфер на 275 автобуски  стојалишта и на 80 еле-
ктронски информациони дисплеи на градската мрежа 
на линии во градот Скопје. 

 
Член 3 

Финансирањето од член 2 на оваа одлука опфаќа 
обезбедување на финансиски средства од страна на 
приватниот партнер за поставување и одржување на 
нови автобуски стојалишта и електронски информаци-
они дисплеи. 

Поставување на автобуските стојалишта и еле-
ктронските информациони дисплеи се состои во изра-
ботка монтирање-поставување на стојалиштата со 
опремата на локациите утврдени со одобренијата за по-
ставување на урбаната опрема, издадени од надлежен 
орган.  

Одржување на автобуските стојалишта и електрон-
ските информациони дисплеи  опфаќа одржување на 
техничката исправност и естетскиот изглед на автобу-
ските стојалишта и електронските информациони 
дисплеи преку остранување (поправка) на недостато-
ците и замена на нивни делови (елементи) на начин со 
кој се обезбедува зачувување на употребната вредност 
и изгледот на опремата, за нејзино трајно, безбедно и  
непречено функционирање, под услови определени со 
технички нормативи и стандарди за ваков вид на опре-
ма; модернизација на автобуските стојалишта со цел 
истите да останат во функционална состојба; одржува-
ње на јавната  чистота на површините на кои се поста-
вени автобуските стојалишта и електронските инфор-
мациони дисплеи, како и на деловите (елементите) од 
кои истите се изработени. 

Трансфер опфаќа пренесување на правото на кори-
стење на автобуските стојалишта со опремата за перио-
дот на траење на договорот за јавно приватното парт-
нерство, на приватниот партнер. По истекот на догово-
рот, управувањето и користењето на автобуските стоја-
лишта со опремата, локациите и рекламните површини 
ги презема ЈСП СКОПЈЕ, без надомест. 

 
3. Основни услови за  доделување на договор  

за јавно приватно партнерство 
 

Член 4 
Основни услови за доделување на јавно приватно 

партнерство се: 
- понудувач за приватен партнер може да биде до-

машно или странско правно или физичко лице или кон-
зорциум; 

- понудувачот за приватен партнер потребно е да 
има искуство во вршењето на  работите предмет на јав-
но приватното партнерство; 

- странско правно лице или конзорциум избрано за 
приватен партнер се должни да регистрираат правно 
лице  со седиште во Република Македонија на начин и 
под услови определени со тендерската документација. 

 
Член 5 

Другите услови за доделување на договор за јавно 
приватно партнерство се определуваат во тендерската 
документација, согласно член 39 од Законот за концесии 
и други видови на јавно приватно партнерство („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010).  

 
4. Вид на постапка за доделување на договор за  
јавно приватно партнерство, начин и рок на  

нејзино спроведување 
 

Член 6 
Постапката за доделувањето договор за јавно при-

ватно партнерство ќе се спроведе како постапка со 
отворен повик, согласно Законот за концесии и други 
видови на јавно приватно партнерство („Сл. весник на 
РМ“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010). 

Рокот за доставување понуди е 52 дена  од денот на 
објавувањето на  отворениот повик.  

Рокот за спроведување на постапката за доделување 
договор за јавно приватно партнерство  е  до 31 декем-
ври 2011 година.  
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Управниот одбор со оваа одлука го овластува Дире-
кторот на претпријатието да го склучи договорот за 
јавно приватно партнерство.  

Решение за  давање согласност на оваа одлука доне-
сува  Советот на Град Скопје. 

Постапката за доделување договор за  јавно приват-
но партнерство за  финансирање, поставување, доведу-
вање во функционална состојба, одржување и трансфер 
на автобуските стојалишта и електронските информа-
циони дисплеи ќе ја  спроведе Комисија за спроведува-
ње на постапка за доделување на договор за јавно при-
ватно партнерство, формирана од страна на директо-
рот, која ќе ја подготви тендерската документација  
најдоцна до 30 мај 2011 година. 

Веднаш по добивањето согласност од Советот на 
Град Скопје и одобрувањето на тендерската докумен-
тација, од страна на Директорот, Комисијата ќе го обја-
ви огласот за доделување на договорот за јавно приват-
но партнерство во Службен весник на Република Маке-
донија и во едно домашно јавно гласило. 

 
Член 7 

Учеството во постапката за доставување понуди е 
условено со плаќање надомест за тендерската докумен-
тација и со давање гаранција од понудувачот во вид на 
депонирани средства или банкарска гаранција  во виси-
на од 4500 евра, што претставува 0,3% од проценетата 
вредност на јавно приватното партнерство. 

 
5. Надоместоци 

 
5.1. Плаќање од страна на приватниот партнер 
 

Член 8 
Приватниот партнер ќе му плаќа надомест на јавни-

от партнер, чија што висина ќе се определи согласно 
најповолната понуда во однос на критериумот-висина 
на ЈПП надоместок, определен во тендерската доку-
ментација, а на начин и под услови определени во до-
говорот за јавно приватно партнерство. 

 
5.2. Приходи на приватниот партнер 

 
Член 9 

Приватниот партнер има право на приход што ќе го 
остварува од издавањето на рекламните површини на 
автобуските стојалишта. 

 
6. Посебни одредби 

 
Член 10 

Носител на правото на сопственост на локациите на 
автобуските стојалишта и опремата од член 2 на оваа 
одлука во текот на траењето на јавно приватното парт-
нерство е Градот Скопје. 

Правото на користење на автобуските стојалишта, 
односно на рекламните површини за времетраењето на  
договорот за ЈПП е на приватниот партнер. 

По истекот на договорот за јавно приватно парт-
нерство, приватниот партнер на ЈСП СКОПЈЕ ќе му ги 
предаде на користење автобуските стојалишта со опре-
мата и електронските информациони дисплеи во бес-
прекорна функционална состојба, без надомест и ќе ги 
врати рекламните површини на стојалишата, ослободе-
ни од оптоварување за рекламирање. 

Начинот, условите и формата на примопредавање 
на предметот на јавно приватното партнерство се утвр-
дува со договорот за јавно приватно партнерство. 

7. Издавање на тендерска документација 
 

Член 11 
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација изнесува  3.000,00 денари. 
 

8. Измени и дополнувања 
 

Член 12 
Измени и дополнувања на оваа одлука можат да се 

вршат најдоцна 15 дена пред истекот на рокот за доста-
вување на понуди. 

Договорот за јавно приватно партнерство може да 
се менува и дополнува, особено во следните случаи: 

- промена на обемот на опремата или други каракте-
ристики на опремата определена во членот 2 на оваа од-
лука, кои произлегуваат од техничката спецификација; 

- промена во динамиката на поставување на урбана-
та опрема, определена со член 2 на оваа одлука, пре-
дизвикани од објективни околности; 

- промена на роковите за вршење на работите пред-
мет на ЈПП како резултат на настани кои не зависат од 
договорните страни; 

- во други случаи  определени со закон. 
 

9. Влегување во сила 
 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила од денот на  објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 02-594/3              Управен одбор на ЈСП СКОПЈЕ 
6 април 2011 година                     Претседател, 

   Скопје                                 Муса Јакуп, с.р. 
__________ 

1672. 
Врз основа на член 89 став 1 и член 29 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Сл. весник на РМ“ бр. 7/2008, 139/2008, 
64/2009 и 52/2010) и член 27 од Статутот на ЈСП 
СКОПЈЕ, а во врска со член 22 од  Законот за превоз во 
патниот сообраќај („Сл. весник на РМ“ бр. 68/2004, 
127/2006, 114/2009, 83/2010 и 140/2010), и член 4 став 2 
од Одлуката за јавниот градски и меѓуопштински (при-
градски) превоз на патници во град Скопје („Сл. глас-
ник на Град Скопје“ бр. 6/99, 16/99, 11/2000, 12/2000, 
9/2003, 12/2003, 5/2007, 9/2009), Управниот одбор на 
17-та седница одржана на 6.4.2011 година,утврди Пре-
чистен текст на Одлуката за започнување на постапка 
за јавно приватно партнерство за финансирање, инста-
лирање, одржување и трансфер на систем за автомат-
ска локација и интелигентен систем за наплата во вози-
лата на ЈСП СКОПЈЕ. 

 Пречистен текст на Одлуката за започнување на 
постапка за јавно приватно партнерство за финансира-
ње, инсталирање, одржување и трансфер на систем за 
автоматска локација и интелигентен систем за наплата 
во возилата на ЈСП СКОПЈЕ опфаќа: Одлуката за за-
почнување на постапка за јавно приватно партнерство 
за финансирање, инсталирање, одржување и трансфер 
на систем за автоматска локација и интелигентен си-
стем за наплата во возилата на ЈСП СКОПЈЕ бр.02-
450/3 од 9.3.2011 година и Одлуката за дополнување на 
Одлуката за започнување на постапка за јавно приват-
но партнерство за финансирање, инсталирање, одржу-
вање и трансфер на систем за автоматска локација и 
интелигентен систем за наплата во возилата на ЈСП 
СКОПЈЕ бр. 02-594/4 од 6.4.2011 година. 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО 
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ, ИНСТАЛИРАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ТРАНС-
ФЕР НА СИСТЕМ ЗА АВТОМАТСКА ЛОКАЦИЈА 
И ИНТЕЛИГЕНТЕН СИСТЕМ ЗА НАПЛАТА ВО 

ВОЗИЛАТА НА ЈСП СКОПЈЕ 
                                                  

1. Оправданост и цели за  реализација на проект за 
јавно приватно партнерство 

 
Член 1 

Цел на јавно приватното партнерство е унапредува-
ње на функционирањето на системот на јавниот град-
ски и приградски превоз на патници (во натамошниот 
текст: ЈГППП), на подрачјето на град Скопје и околни-
те општини, подобрување на квалитетот на превозните 
услуги, подобрување на квалитетот на живот на граѓа-
ните-корисници на превозните услуги во градот Скоп-
је, постигнување на повисоки стандарди во областа на 
ЈГППП, во насока на интегриран систем на наплата и 
систем за контрола на јавниот превоз на патници. 

Оправданоста за реализација на проект за јавно 
приватно партнерство произлегува од Студијата за по-
тфатот: јавно приватно партнерство за имплементација 
на автоматска локација и интелигентен систем за нап-
лата во возилата на ЈСП СКОПЈЕ  број 01-85/1 од 
24.1.2011 година, изработена од консултант на CEA, 
како и од потребата за унапредување и развој на   јав-
ниот превоз на патници, постигнување на стандардите 
во областа на јавниот транспорт за современ, ефикасен 
и добро одржуван систем на наплата и следење и  кон-
трола на превозот на патници, кои бараат инвестици-
ски активности, за кои ЈСП СКОПЈЕ нема  доволно фи-
нансиски средства. 

Подигнувањето на квалитетот на системот на  нап-
латата  и  автоматската локација на возилата  со вове-
дување на систем за автоматска локација на возилата, 
вклучени во јавниот градски и приградски превоз на 
мрежата на линиите на подрачјето на градот Скопје и 
околните општини, кој ќе биде предмет на јавно при-
ватното партнерство, треба да доведе до повисок сте-
пен на остварување на економски и социјални придо-
бивки. Тие ќе произлезат од  подигањето на квалитетот 
на превозните услуги, како во  делот на наплатата, така 
и во делот на информирањето на патниците со добива-
ње на аудио и видео информации, во реално време за 
пристигнување на автобусите на стојалиштата преку 
SMS и интернет, можност за прикажување на информа-
циите на информационите дисплеи на автобуските сто-
јалишта, како и од зголемувањето на степенот на 
стручност, одговорност и професионалност во вршење-
то на овој дел од превозните услуги, како резултат на 
учеството на приватен капитал.  

Економските и социјалните придобивки ќе се со-
стојат и од дирекни бенефити за патниците, кои ќе про-
излезат од намалување на времето за патување и него-
во рационално користење, како резултат на точните и 
брзи информации  за превозните услуги, кои ќе им би-
дат достапни. 

 
2. Предмет на  јавно приватно партнерство 

 
Член 2 

Предмет на постапката за доделување договор за 
јавно приватно партнерство е финансирање, инстали-
рање, одржување и трнасфер на системот за автоматска 
локација на возилата и за интелигентен систем за нап-
лата, во 450 автобуси на ЈСП СКОПЈЕ и 40 автомати за 
издавање на билети поставени на автобуските постојки 
во централното градско подрачје. 

Член 3 
Финансирањето од член 2 на оваа  одлука опфаќа 

обезбедување на финансиски средства за набавка на 
систем за автоматска локација и на интелигентен си-
стем за наплата во возилата на ЈСП СКОПЈЕ, за поста-
вување и одржување на опремата, како и за трансферот 
на податоците.  

Инсталирањето на системот се состои во поставува-
ње-монтирање на опремата во возилата од член 2 на 
оваа одлука, поставување на серверите, инсталирање 
на софтверот и комуникацијата помеѓу возилата и сер-
верот. 

Одржувањето на системот од член 2 на оваа одлука 
опфаќа преземање на работи на редовно, периодично и 
интервентно одржување на системот, на начин со кој 
се обезбедува зачувување на употребната вредност на 
опремата, за нејзино трајно, безбедно и непречено 
функционирање, под услови определени со технички 
нормативи и стандарди за ваков вид на опрема, во те-
кот на реализацијата на договорот за јавно приватно 
партнерство. Одржувањето  опфаќа и пренос на пода-
тоци од возилата до серверот и обратно, како и обезбе-
дување од страна на приватниот партнер, пренос на по-
датоци и надомест на трошоците поврзани со овој 
трансфер, на провајдерот. 

Трансфер преставува пренесување на сопственоста 
на опремата од член 2 на оваа одлука од приватниот на 
јавниот партнер, без надомест, како и враќање на пра-
вото на користење на рекламните површини од приват-
ниот на јавниот партнер, исто така без надомест. 

 
3. Основни услови за  доделување на договор  

за јавно приватно партнерство 
 

Член 4 
Основни услови за доделување на јавно приватно 

партнерство се: 
- врметраење на јавно приватното партнерство  око-

лу 10 години, од склучувањето на договорот за јавно 
приватно партнерство; 

- понудувач за приватен партнер може да биде до-
машно или странско правно или физичко лице или кон-
зорциум; 

- понудувачот за приватен партнер потребно е да 
има искуство во вршењето на  работите предмет на јав-
но приватното партнерство; 

- странско правно лице или конзорциум избрано за 
приватен партнер се должни да регистрираат правно 
лице со седиште во Република Македонија на начин и 
под услови определени со тендерската документација. 

 
Член 5 

Другите услови за доделување на договор за јавно 
приватно партнерство се определуваат во тендерската 
документација, согласно член 39 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 
52/2010).  

 
4. Вид на постапка за доделување на договор за  
јавно приватно партнерство, начин и рок на  

нејзино спроведување 
 

Член 6 
Постапката за доделувањето договор за јавно при-

ватно партнерство ќе се спроведе како постапка со 
отворен повик, согласно Законот за концесии и други 
видови на јавно приватно партнерство („Сл. весник на 
РМ“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010). 

Рокот за доставување понуди е 52 дена  од денот на 
објавувањето на  отворениот повик.  
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Рокот за спроведување на постапката за доделување 
договор за јавно приватно партнерство е до 30 ноември 
2011 година.  

Управниот одбор со оваа одлука го овластува Дире-
кторот на претпријатието да го склучи договорот за 
јавно приватно партнерство. 

Постапката за доделување договор за  јавно приват-
но партнерство за  финансирање, инсталирање, одржу-
вање и трансфер на систем за автоматска локација на 
возила и на интелигентен систем за наплата, ќе ја  
спроведе Комисија за спроведеување на постапка за 
доделување на договор за јавно приватно партнерство, 
формирана од страна на директорот, која ќе ја подго-
тви тендерската документација најдоцна до 30 април 
2011 година. 

Веднаш по одобрувањето на тендерската докумен-
тација, од страна на Директорот Комисијата ќе го обја-
ви огласот за доделување на договорот за јавно приват-
но партнерство  во  Службен весник на Република Ма-
кедонија и во едно домашно јавно гласило. 

 
Член 7 

Учеството во постапката за доставување понуди е 
условено со плаќање надомест за тендерската докумен-
тација и со давање гаранција од понудувачот во вид на 
депонирани средства или банкарска гаранција  во виси-
на од 5.400 евра, што претставува 0,3% од проценетата 
вредност на јавно приватното партнерство. 

 
5. Надоместоци 

 
5.1. Плаќање од страна на јавниот партнер 

 
Член 8 

Јавниот партнер ќе му плаќа надомест на приватни-
от партнер заради постигнување на финансиска или 
друга исплатливост чија што висина ќе се определи 
согласно најповолната понуда во однос на критериумот 
– висина на ЈПП надомест, определен во тендерската 
документација, а на начин и под услови определни во 
договорот за јавно приватно партнерство. 

 
5.2. Други приходи на приватниот партнер 

 
Член 9 

Приватниот партнер има право и на приход што ќе 
го остварува од издавање на рекламен простор на авто-
бусите, на начин и под услови определени со догово-
рот за јавно приватно партнерство. 

 
6. Посебни одредби 

 
Член 10 

Носител на правото на сопственост  на опремата од 
член 2 на оваа одлука во текот на траењето на јавно 
приватното партнерство е приватниот партнер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работите предмет на ЈПП, приватниот партнер ги 
врши во име и за сметка на ЈСП СКОПЈЕ, а врз основа 
на договорот за јавно приватно партнерство. 

Приватниот партнер по истекот на јавно приватно-
то партнерство, на ЈСП СКОПЈЕ ќе му ја предаде опре-
мата во беспрекорна функционална состојба, без надо-
мест и ќе ги врати рекламните површини-предмет на 
ЈПП,  ослободени од оптоварување за рекламирање. 

Со склучување на договорот  за ЈПП, Приватниот 
партнер се стекнува со право во свое име и за своја 
сметка да користи рекламни површини на 150 автобу-
си, во текот на траењето на јавно приватното партнерс-
тво, врз основа на договорот за јавно приватно парт-
нерство.  

Начинот, условите и  формата на примопредавање 
на предметот на јавно приватното партнерство се утвр-
дува со договорот за јавно приватно партнерство. 

 
7. Издавање на тендерска  документација 

 
Член 11 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација изнесува 3.000,00 денари. 

 
8. Измени и дополнувања 

 
Член 12 

Измени и дополнувања на оваа одлука можат да се 
вршат најдоцна 15 дена пред истекот на рокот за доста-
вување на понуди. 

Договорот за јавно приватно партнерство може да 
се менува и дополнува, особено во следните случаи: 

- промена на обемот на опремата или други каракте-
ристики на опремата определена во членот 2 на оваа од-
лука, кои произлегуваат од техничката спецификација; 

 - промена во динамиката на поставување  на опре-
мата, определена со член 2 на оваа одлука, предизвика-
ни  од динамиката на набавка на возилата или други 
објективни околности; 

 - промена на роковите за вршење на работите пред-
мет на ЈПП како резултат на настани кои не зависат од 
договорните страни; 

 - во други случаи определени со закон. 
 

9. Влегување во сила 
 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила од денот на  објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 02-594/4-1           Управен одбор на ЈСП СКОПЈЕ 
6 април 2011 година                     Претседател, 

   Скопје                                 Муса Јакуп, с.р. 
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Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


