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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

147.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

146.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на

УКАЗ

Република Македонија („Службен весник на Република

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

Македонија“ бр. 52/91), донесувам

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

I

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

Г. Пајо Авировиќ се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Израел, со седиште во Тел Авив.

I
Г. Стојан Карајанов се отповикува од должноста

II

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Албанија, со седиште во Ти-

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Израел,

рана.

престанува заклучно со 28.2.2018 година.
II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија,
престанува заклучно со 28.2.2018 година.

III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

IV
III

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во

Министерот за надворешни работи ќе го изврши

„Службен весник на Република Македонија“.

овој указ.

IV

Указ број 61

Претседател

22 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.

__________
148.

Указ број 60

Претседател

22 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

24 јануари 2018

Бр. 14 - Стр. 3

УКАЗ

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТИОТ ПРЕСТОЛ

МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ
I

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

Г. Звонимир Јанкулоски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република

I
Г. Василе Андоновски се отповикува од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република

Македонија при Светиот Престол, со седиште во Ватикан.

Македонија и Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Обединетите нации, со седиште во
Њујорк.

II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светиот Престол,
престанува заклучно со 14.3.2018 година.

II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Постојаната
мисија на Република Македонија при Обединетите на-

III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

ции, престанува заклучно со 28.2.2018 година.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во

III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши

„Службен весник на Република Македонија“.

овој указ.

IV

Указ број 63

Претседател

22 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
Указ број 62

Претседател

22 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

149.

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
150.
Врз основа на член 36 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,

Република Македонија („Службен весник на Република

120/16, 163/16 и 74/17), министерот за земјоделство,

Македонија“ бр. 52/91), донесувам

шумарство и водостопанство донесе
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ПРАВИЛНИК

- располага со објекти и опрема за сортирање: ме-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-

шалка на брашно (хомогенизатор), лабораторија опре-

ЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ

мена со соодветна опрема за одредување на содржина-

НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ

та на пепел, влага, седиментација по Зелен (Zeleny),

ПРОИЗВОДИ

протеини и глутен или има договор за вршење на анализи на квалитетот со Државна фитосанитарна лабора-

Член 1

торија или акредитирана лабораторија опремена со со-

Во Правилникот за поблиските услови за упис во

одветна опрема за одредување на содржината на пепел,

регистарот на увозници на одделни земјоделски произ-

влага, седиментација по Зелен (Zeleny), содржина на

води („Службен весник на Република Македонија“ бр.
102/10, 144/10, 58/12, 40/13 и 143/13) во членот 2 став
(1) во алинеите 4, 5 и 6 зборовите „има во сопственост“ се заменуваат со зборовите „располага“.
Алинејата 7 се менува и гласи:
„-да располага со опрема за оценка и сортирање на
квалитет на зрното: баждарен влагомер, апарат за определување на хектолитарска маса, апарат за примеси
или да има договор за вршење анализи на квалитетот
со соодветна лабораторија или со Државна фитосанитарна лабораторија за време на најавениот увоз на мер-

протеини и глутен за време на најавениот увоз;
- располага со објекти и опрема за квалитетно складирање и чување на брашното: бункери (комори или
ќелии);
- располага со опрема за транспорт и прием на
брашно (цистерна, за транспорт на брашно во непакувана форма) и во пакувана на начин со кој ќе се обезбеди задржување на квалитетот и хигиенската исправност на брашното и
- има склучен договор за продажба на целата количина на увезено брашно, со исклучок на правното лице

кантилна пченица;“.

кое врши увоз заради преработка за сопствени потреби.
Член 2
Член 3

Членот 3 се менува и гласи:
„Правното лице кое врши увоз на брашно од пченица треба да:
- е мало, средно или големо претпријатие согласно

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

Законот за земјоделство и рурален развој со најмалку
Бр.14-8759/3

Министер за земјоделство,

16 јануари 2018 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

Љупчо Николовски, с.р.

четири вработени лица на неопределено работно
време;
- е запишано во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност за производство
на мелнички или пекарски производи и тестенини, за

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И

трговија на големо со жита и за складирање на стока;

ВЕТЕРИНАРСТВО

- е солвентно во смисла на целосно намирени обврски за откуп од претходната производна година;

151.

- располага со објект за прием на брашно-магацин

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член

за чување на брашно во вреќи со површина од мини-

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство

мум 2 м² за 1 тон скалдирано брашно наизменично на-

(„Службен весник на Република Македонија” бр.

редени во слоеви (од два до три) на палети со носивост

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

до 1 тон/палета;

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

24 јануари 2018

Бр. 14 - Стр. 5

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ ЕКВИДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЗАПАДНО НИЛСКА ТРЕСКА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на
вирусот на западно нилска треска во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 121/17, 130/17, 145/17 и 165/17), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-181/1
12 јануари 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
Прилог 1

1. Грција
- Следните региони во Грција
Арголида/Argolis
Ханиа/Chania
Тесалоники/Thessaloniki
Аркадија/Arkadia
Коринтос/Korinthia

Оксидентал)/Cartaya

(Costa

5. Австрија
Корнебург/Korneuburg
6. Португалија
Алкасер до Сал/Alcácer Do Sal
7. Франција
Алпе-Маритим/ Alpes-Maritimes

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
152.
Врз основа на член 56, став 1, точка 3 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10,
156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15,
129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16,
120/16, 142/16 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 29 декември 2017 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА СТОМАТОЛОШКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

2. Италија
- Следните региони во Италија
Кунео/Cuneo
Верона/Verona
Венеција/Venezia
Падова/Padova
Ровиго/Rovigo
Гросето/Grosseto
Ливорно/Livorno
Витербо/Viterbo
Ористано/Oristano
Асти/Asti

Член 1
Во Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарна стоматолошка здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2007, 62/2011, 42/2012 и 7/2016), во членот 6-б ставот 7 се менува и гласи:
„Лекарот замена за подолготрајно отсуство изготвува посебна пресметка за исплата на капитација според бројот на поени пресметани за осигурените лица
на лекарот кој е на подолготрајно отсуство, согласно
критериумите утврдени во актите на Фондот.“

3. Унгарија
- Следните региони во Унгарија
Саболч-Сатмар-Берег/Szabolcs-Szatmár-Bereg
Пест/Pest
Толна/Tolna
4. Шпанија
Утрера
(Бахо
Гвадалкивир)/Utrera
Guadalquivir)
Кампо Де Гибралтар/Campo De Gibraltar

Картаја
(Коста
Occidental)
Кампиња/Campiña
Литорал/Litoral

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 јануари
2018 година.
(Bajo

Бр. 02-18/8
2 јануари 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Фатмир Меџити, с.р.
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153.
Врз основа на член 56, став 1, точка 3 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10,
156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15,
129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16,
120/16, 142/16 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 29 декември 2017 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Во Правилникот за начинот на плаќање на
здравствените услуги во примарна здравствена заштита
(„Сл.весник на РМ“ бр. 42/2012, 176/2013, 47/2014,
7/2016 и 122/2016), во членот 6-а ставот 7 се менува и
гласи:
„Лекарот замена за подолготрајно отсуство изготвува посебна пресметка за исплата на капитација според бројот на поени пресметани за осигурените лица
на лекарот кој е на подолготрајно отсуство, согласно
критериумите утврдени во актите на Фондот.“
Член 2
Во член 11 став 1 алинејата 4 се брише.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 јануари
2018 година.
Бр. 02-18/9
2 јануари 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Фатмир Меџити, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
154.
Врз основа на член 29, став 1, 2 и 3 од Законот за
меѓуопштинска соработка (,,Службен весник на РМ“
бр.79/09), член 14 и член 50, став 16 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), а
во врска со Одлукaтa за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка бр.08-1752/1 од 26.12.2017
година од Општина Радовиш и Одлуката за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка бр.
08-1183/9 од 22.12.2017 година од Општина Конче, Општина Радовиш претставувана од градоначалникот Герасим Конзулов и Општина Конче претставувана од
градоначалникот Благој Илиев на ден 12.01.2018 година склучија

ДОГОВОР
ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ ОД
СТРАНА НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА ОПШТИНА
КОНЧЕ
Член 1
Предмет на овој договор е вршење на определени
работи од страна на Општина Радовиш за Општина
Конче во областа на:
- Финансии;
- Урбанизам;
- Јавни дејности;
- Инспекциски надзор;
- Постапување по жалби против акти на овластени
општински инспектори.
Член 2
Општина Радовиш за сметка на Општина Конче ќе
ги извршува следните работи
1. Од областа на финансии се увиде дека има потреба од:
- Даночен извршител
- Внатрешен ревизор.
2. Од областа на урбанизмот има потреба од:
- Заштита на животна средина во делот на одобрување на елаборати и во делот на издавање на интегрирани Б еколошки дозволи, како и водење регистар на
издадените дозволи
- Аплицирање на проекти во делот на Локален економски развој.
3. Од областа на работите од јавни дејности има
потреба од:
- Интервенции од противпожарна заштита.
4. Од областа на инспекцискиот надзор има потреба
од целосна постапка на:
- Овластен градежен инспектор
- Овластен инспектор за патен сообраќај и патишта
- Градежен извршител.
5. Од областа на постапување по жалби против акти
на овластени општински инспектори има потреба од:
- Комисија за постапување по жалби против акти на
овластени општински инспектори.
Член 3
Договорните страни се согласни во извршувањето
на предвидените задачи од член 2 на овој договор да
бидат 9 извршители од Општина Радовиш кои ќе ги извршуваат следните работи:
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1. Работите од член 2 точка 1 потточка 1.1 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во општина Радовиш на работното место – Самостоен референт - даночен извршител.
2. Работите од член 2 точка 1 потточка 1.2 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Раководител на
одделение за внатрешена ревизија.
3. Работите од член 2 точка 2 потточка 2.1 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Соработник за
животната средина.
4. Работите од член 2 точка 2 потточка 2.2 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Виш соработник
во ЛЕР.
5. Работите од член 2 точка 3 потточка 3.1 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Командир на
ТППЕ.
6. Работите од член 2 точка 4 потточка 4.1 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Советник – овластен градежен инспектор.
7. Работите од член 2 точка 4 потточка 4.2 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Советник – овластен инспектор за патен сообраќај и патишта.
8. Работите од член 2 точка 4 потточка 4.3 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Советник – градежен извршител.
9. Работите од член 2 точка 5 потточка 5.1 за Општина Конче ќе ги извршува
- Комисија за постапување по жалби против акти на
овластени општински инспектори формирана во Општина Радовиш.
Член 4
Извршителите од Општина Радовиш при извршувањето на работите надвор од својата општина, а за потребите на Општина Конче ќе ги користат административните простории и опремата на Општина Конче.
При извршувањето на работните задачи на територијата на Општина Конче, трошоците за превоз на извршителите од Општина Радовиш ќе бидат на терет на
Општина Конче.
Извршувањето на работите од областа на МОС е
предвидено да се изведува еден ден неделно во вторник, а по потреба и во друг ден.
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Член 5
Надоместокот за извршените услуги од страна на
администрацијата на Општина Радовиш за потребите
на администрацијата на Општина Конче, ќе се исплаќа
еднаш месечно во траење на договорот.
Надоместокот на трошоците предвидени со член 5
на овој договор се во висина од 5 000.00 (пет илјади)
денари.
Надоместокот на трошоците предвидени со член 2
точка 3 потточка 3.1, за секоја интервенција наплатата
ќе се врши преку покривање на реалните материјални
трошоци.
Извршителите се должни да подготвуваат квартални планови за работа како и извештаи за својата работа
кои што ќе се доставуваат до Општина Конче.
За успешно функционирање на соработката ќе се
организираат периодични координативни состаноци
помеѓу претставниците на двете општини.
Член 6
Овој договор ќе трае од 15 јануари 2018 година до
15 јануари 2022 година.
Времетраењето на договорот може да се продолжи
со посебен анекс на договорот, по претходно направени анализи на општо функционирање на меѓуопштинска соработка и постигнатите резултати по истата.
Член 7
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена.
Член 8
Договорните страни се согласни евентуалните
спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин,
а во краен случај пред Основен суд во Струмица.
Член 9
Овој договор е составен во 6 (шест) примероци од
кои по 3 (три) за двете договорни страни.
Бр. 03-99/1

Бр. 03-50/1

15 јануари 2018 година

15 јануари 2018 година

Скопје

Скопје

Општина Радовиш

Општина Конче

Градоначалник,

Градоначалник,

Герасим Конзулов, с.р.

Благој Илиев, с.р.
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