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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 

2120. 

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ број 

42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 

215/15), Собранието на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 11 јуни 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА 

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ „УНИФИЛ“ ВО ЛИБАН 

 

1. За учество во мировната операција на Обедине-

тите нации „УНИФИЛ“ во Либан, се испраќа еден при-

падник на Армијата на Република Македонија (во ната-

мошниот текст: Армијата), штабен офицер, во Здруже-

ниот Оперативен Центар на мировната операција на 

Обединетите нации „УНИФИЛ“ во Нагура, Либан, за 

период од 12 (дванаесет) месеци, сметано од септември 

2018 година. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-

вање, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на 

припадникот на Армијата од точката 1 од оваа одлука, 

ги обезбедува Организацијата на Обединетите нации, а 

трошоците за плати и надоместоци на плати ги обезбе-

дува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадникот 

на Армијата за учество во мировната операција ќе ги 

изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на учеството во мировната опе-

рација, Владата на Република Mакедонија поднесува 

извештај пред Собранието на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Број 08 - 3763/1 Претседател на Собранието 

11 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

2121. 

Врз основа на членот 184 став 1 од  Деловникот на 

Собранието на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10 и 

23/13), Собранието на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 11 јуни 2018 година, донесе 

К О Д Е К С 

ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Предмет 

 

Член 1 

Со овој кодекс се уредуваат основните етички на-

чела, правила и стандарди на однесување на пратени-

ците во Собранието на Република Македонија (во ната-

мошниот текст: Собрание). 
 
 

Цел 
 

Член 2 

(1) Целта на овој кодекс е зачувување и афирмира-

ње на достоинството и угледот на Собранието и на пра-

тениците. 

(2) Овој кодекс има за цел и да ја зголеми довербата 

на граѓаните и јавноста во основните вредности и ин-

тегритетот на функцијата пратеник како индивидуа и 

на Собранието како претставнички орган на граѓаните 

на Република Македонија и носител на законодавната 

власт.  

 

II. ОСНОВНИ ЕТИЧКИ НАЧЕЛА 

 

Основни етички начела 

 

Член 3 

Пратеникот во вршењето на својата функција се 

придржува на основните етички начела,  стандардите и 

правилата на професионално однесување, како што се: 

објективност, јавност и одговорност, заемно почиту-

вање, почитување на угледот на Собранието, како и по-

читување на интегритетот на други лица. 

 

Објективност 

 

Член 4 

Пратеникот функцијата ја извршува без предрасуди 

и дискриминација во однос на полот, расата, бојата на 

кожата, националното и социјалното потекло, политич-

кото и верското уверување, имотната и општествената 

положба, почитувајќи ги слободите и правата на чове-

кот и граѓанинот. 
 

Јавност и одговорност 

 

Член 5 

(1) Пратеникот во своите постапки и делувања се 

води од јавниот интерес при што, не смее да ја користи 

својата функција за стекнување на лична корист или 

корист на блиски лица, ниту да прифаќа услуги, пода-

роци или донации кои би влијаеле на неговите актив-

ности и одлучувања во работата во Собранието.  
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(2) Пратеникот својата функција ја извршува совес-

но и одговорно и за време на извршувањето на функци-

јата е отворен кон медиумите за сите прашања, освен 

ако прашањата од надлежност на Собранието се со до-

верлив карактер или информации поврзани со неговиот 

приватен живот или приватниот живот на други лица. 

 

Заемно почитување 

и почитување на личниот интегритет на другите 

 

Член 6 

(1) Пратеникот е должен при извршувањето на фун-

кцијата да се однесува со особено внимание и почиту-

вање на личноста и угледот на секој поединец и секо-

гаш  да води сметка да не го повреди угледот на други-

те пратеници и угледот на Собранието. 

(2) Пратеникот не смее да ги прекинува говорни-

ците, да дофрлува од место или на кој било друг начин 

да го нарушува текот на седницата и да користи нав-

реди, фрази, изрази или гестикулации со кои можат да 

се навредат или омаловажат другите пратеници или но-

сители на јавни функции. 

(3) Пратеникот се воздржува од постапки и говори 

со кои може да предизвика омраза, нетрпеливост и на-

силство на лична, идеолошка, верска, национална, по-

лова или расна основа.    

(4) Пратеникот ги почитува овластувањата на дру-

гите избрани и именувани лица, на државните службе-

ници и на другите вработени во Службата на Собрани-

ето, нема да врши притисок во извршувањето на нив-

ните работни задачи и нема да поттикнува и помага од-

несување спротивно на Кодексот. 

 

III. ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ 

 

Основни правила на однесување 

 

Член 7 

(1) Пратеникот е должен да ги почитува правилата 

на однесување за одржување на редот на седниците на 

Собранието, на работните и другите тела на Собрани-

ето, а особено: 

- да се однесува со внимание и почитување на лич-

носта и угледот на  секој поединец и да води сметка да 

не го повреди угледот на другите пратеници и угледот 

на Собранието, 

- да не користи зборови и изрази со кои ќе повреди 

или омаловажи други лица, човековото достоинство и 

ќе предизвика омраза, нетолеранција и насилство, 

- да се држи на темата за која се води расправата, 

- да не го прекинува говорникот или на кој било 

друг начин го нарушува текот на седницата,  

- да не го користи мобилниот телефон и лаптопот 

на начин со кој го нарушува текот на седницата и  

- да ги почитува правилата на пристојно облеку-

вање. 

(2) Во Собранието строго се забранува употреба на 

сила и насилничко однесување од страна на пратени-

кот. Пратеникот не смее да учествува во настани со 

кои се загрозуваат безбедноста на Собранието. 

(3) Пратеникот кој учествува во сите јавни настапи 

како претставник на Собранието, во Собранието и над-

вор од него, е должен да го почитува угледот и досто-

инството на Собранието. 

 

Судир на интереси 

 

Член 8 

Пратеникот е должен да ги почитува правилата кои 

се однесуваат на  спречување судир на јавниот и при-

ватниот  интерес. 

   

Забрана на корупција 

 

Член 9 

Пратеникот во вршењето на функцијата е должен 

да ги почитува правилата кои се однесуваат на забрана 

на корупцијата и да избегнува секакво однесување кое 

согласно со домашното и меѓународното законодав-

ство би можело да се квалификува како коруптивно 

дејство или отстапување од правилата на Кодексот. 

 

Забрана за примање на подароци 

 

Член 10 

Пратеникот не смее да ја користи својата функција 

заради остварување на имотна и друга корист за себе 

или за други, не смее да бара и/или прима подароци и 

бесплатни услуги и не смее да ја користи својата фун-

кција или информациите кои ги добиле преку својата 

функција за своја лична корист или за лична корист на 

некој друг.   

 

Буџетска и финансиска дисциплина 

 

Член 11 

Пратеникот при извршувањето на функцијата ја по-

читува буџетската и финансиската дисциплина со цел 

правилно управување со јавните средства и нема да 

презема дејствија за ненаменско трошење на јавните 

средства. 

 

Однос кон средствата кои се користат 

во Собранието 

 

Член  12 

Пратеникот со должно внимание се однесува кон 

средствата кои се користат во Собранието и презема 

мерки со кои ќе спречи исчезнување, губење или оште-

тување на средствата, а по престанок на мандатот за-

должените средства ги враќа во Собранието на надлеж-

ната служба. 
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IV. ПОВРЕДИ НА КОДЕКСОТ 

 

Лесни повреди 

 

Член 13 

Лесни повреди на Кодексот се: 

- однесување на пратеникот со кое се нарушува те-

кот на седницата (дофрлувања во говор, прекинување 

на говор и слично),  

-  користење на мобилниот телефон или на лапто-

пот со кое се нарушува текот на седницата, 

- непочитување на правилата на пристојно облеку-

вање на седници и на други настани на кои учествува 

како претставник на Собранието и 

- однесување на пратеникот со кое се повредува уг-

ледот и достоинството на Собранието. 

 

Тешки повреди 

 

Член 14 

Тешки повреди на Кодексот се: 

-  користење на зборови, изрази или нивни синони-

ми со кои се омаловажуваат други лица и со кои се 

навредува нивното достоинство,  

-  работење во личен интерес, во интерес на поеди-

нец или на група поединци, заради стекнување на ди-

ректна или индиректна корист, 

-   поттикнување на омраза, нетолеранција или на-

силство,  

- врши притисок на државните службеници и на 

другите вработени во Службата на Собранието во из-

вршувањето на нивните работни задачи и 

-  злоупотреба на функцијата за остварување на 

лични интереси. 

 

Надлежно тело на Собранието 

 

Член 15 

(1) Комисијата за деловнички и мандатно-имуни-

тетни прашања на Собранието (во натамошниот текст: 

Комисијата) е надлежна за утврдување на сторени лес-

ни и тешки повреди и изрекување на мерки. 

(2) Комисијата ќе повика на консултации два ек-

сперти за етички работи, од кои едниот е на предлог на 

пратеничките групи од партиите на власт, а другиот на 

предлог на пратеничките групи од партиите во опози-

ција. 

(3) Комисијата со свој акт ја уредува постапката за 

утврдување на сторени  лесни и тешки повреди и изре-

кување на мерки. 

(4) Комисијата води евиденција за сите активности.  

 

Мерки за повреда на Кодексот 

 

Член 16 

(1) Комисијата за непочитување на Кодексот може 

да изрече:  

- опомена, која се изрекува за лесна повреда и  

- јавна опомена, која се изрекува за тешка повреда. 

(2) Одлуките на Комисијата се објавуваат на веб 

страницата на Собранието. 

Застареност 

 

Член 17 

Постапката за повреда на Кодексот застарува во 

рок од шест месеци од денот кога повредата е напра-

вена. 

 

V. ИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА КОДЕКСОТ И 

ОБЈАВУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ 

 

Изјава 

 

Член 18 

(1) Пратеникот по верификацијата на мандатот пот-

пишува изјава со која изјавува дека при вршењето на 

функцијата пратеник ќе ги почитува одредбите од овој 

Кодекс. Примерок од потпишаната изјава пратеникот 

доставува до Комисијата. 

(2) Формата и содржината на образецот на изјавата 

ги утврдува Комисијата.  

 

Објавување на Кодексот 

 

Член 19 

Овој Кодекс се објавува на веб страницата на Соб-

ранието. 

 

Член 20 

Одредбите на членовите 6 и 7 на овој Кодекс соод-

ветно се однесуваат и на избраните и именуваните ли-

ца при извршувањето на нивните права и должности во 

Собранието на Република Македонија. 

 

VI.  ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 21 

(1) Комисијата во рок од 30 дена од денот на влегу-

вањето во сила на овој Кодекс ќе го утврди образецот 

на изјавата и истиот го објавува на веб страницата на 

Собранието.  

(2) Пратеникот го пополнува образецот и го потпи-

шува истиот по неговото објавување на веб страницата 

на Собранието. 

 

Влегување во сила 

 

Член 22 

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“.  

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Број 08 - 3761/1 Претседател на Собранието 

11 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

2122. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за 

минерални суровини („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 

129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 

став (3) од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, 

одржана на 5.6.2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕ-

ОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-

НAТА СУРОВИНA - ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„С.РАБОРЦИ“, ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Концесијата за детални геолошки истражувања на 

минерална суровина се доделува во функција на 

вршење на детални геолошки истражувања на 

минерална суровина на локалитетот за кој се предлага 

доделување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на 

детални геолошки истражувања на минерална 

суровина се стекнува со доделување на концесија, како 

и дека се работи за истражување на минерална 

суровина, потребно е да се доделат под концесија 

минералната суровини определени со оваа одлука.  

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 

детални геолошки истражувања се создавање на 

услови за рамномерно истражување на минералните 

суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 

Член 3 

Предмет на концесија е вршење на детални 

геолошки истражувања на  минералната суровина - 

глина на локалитетот „с.Раборци“ Општина Струмица. 

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе 

се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи 

условите содржани во тендерската документација и 

јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за 

детални геолошки истражувања на минералната 

суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со 

електронска аукција во рок од 360 дена од денот на 

формирање на Комисијата за спроведување на 

постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесии за детални геолошки истражувања, 

Владата на Република Македонија на предлог на 

министерот за економија формира Комисија за 

спроведување на постапката во рок од 120 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. Тендерската документација 

на предлог на министерот за економија се доставува до 

Владата на Република Македонија на одобрување.  

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесија за детални геолошки 

истражувања на минералната суровина, Комисијата од 

став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави 

јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно 

приватно партнерство. 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на 

тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 

денари. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. 44-4871/1     Заменик на претседателот 

5 јуни 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2123. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУ-

МАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, 

АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО  

ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 

 

1. Ферит Муареми се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитет-

ска клиника за трауматологија, ортопедски болести, 

анестезија, реанимација и интензивно лекување и ур-

гентен центар- Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5608/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2124. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛ-

НА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И  АКУШЕРСТВО  

„ЧАИР“-СКОПЈЕ 

 

1. Азби Агуши се именува за член на Управниот од-

бор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална бол-

ница за гинекологија и акушерство „Чаир“-Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5609/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2125. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ  

ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА „ЛЕШОК“ 

 

1. Артан Јакупи се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална 

болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Ле-

шок“. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5610/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

2126. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР  -  ПРЕТСТАВНИК  НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ОПШТА БОЛНИЦА - ДЕБАР 

 

1. Авни Дураку се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болни-

ца – Дебар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5611/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2127. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР -  ПРЕТСТАВНИК  НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО 

 

1. Афет Мамати се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка 

болница – Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5612/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2128. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР  -  ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ОПШТА БОЛНИЦА - КУМАНОВО 
 
1. Илир Ќерими се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болни-

ца – Куманово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5613/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2129. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР  -  ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУГА 

 

1. Абдула Ќазимоски се именува за член на Управ-

ниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здрав-

ствен дом - Струга. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5615/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2130. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИ-

ТЕТСКА  КЛИНИКА  ЗА  ПСИХИЈАТРИЈА  –  СКОПЈЕ 

 

1. Сашо Панов  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитет-

ска клиника за психијатрија – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5694/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2131. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА 

И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА -  СКОПЈЕ 

 
1. Башким Османи  се именува за член на Управни-

от одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзи-
тетска клиника за пластична и реконструктивна хирур-
гија – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5695/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2132. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА -   

СКОПЈЕ 
 
1. Илир Шурлани  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитет-
ска клиника за нефрологија – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5698/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2133. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА – 

СКОПЈЕ 

 

1. Бујар Селмани  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитет-

ска клиника за неврологија – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5703/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2134. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА  КЛИНИКА  ЗА  КЛИНИЧКА  

БИОХЕМИЈА -  СКОПЈЕ 

 

1. Ферихане Бајрами  се именува за член на Управ-

ниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универ-

зитетска клиника за клиничка биохемија – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5704/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2135. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ  

БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ – СКОПЈЕ 

 

1.Нусрет Џафери  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитет-

ска клиника за инфективни болести и фебрилни сос-

тојби– Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 –5705/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2136. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ 

НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 

ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА  - СКОПЈЕ 

 

1. Илир Вела  се именува за член на Управниот од-

бор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска 

клиника за пулмологија и алергологија  – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5706/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2137. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ–  

СКОПЈЕ 

 

1. Беса Поцеста  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на  основачот на ЈЗУ Универзитет-

ска клиника за детски болести – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5708/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2138. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  ЗА  ДИГЕСТИВНА  

ХИРУРГИЈА– СКОПЈЕ 

 

1. Урим Исахи  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитет-

ска клиника за дигестивна хирургија – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5710/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2139. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА  ЈЗУ  УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА –  

СКОПЈЕ 

 

1. Арјета Хасани  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитет-

ска клиника за детска хирургија – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5712/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2140. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИ-

ТЕТСКА КЛИНИКА  ЗА  ДЕРМАТОЛОГИЈА  –  СКОПЈЕ 

 

1. Ќемал Рушити  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитет-

ска клиника за дерматологија– Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5713/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2141. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ 

НА  ЈЗУ  УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  ЗА  

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО – СКОПЈЕ 

 

1. Зејнула Адеми  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитет-

ска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 –5714/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2142. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ 

НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 

ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 

1. Башким Шабани  се именува за член на Управни-

от одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзи-

тетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5715/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2143. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК  НА  ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА – СКОПЈЕ 

 

1. Сафет Демири  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатрис-

ка болница – Скопје.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 5716/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2144. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 

2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО“ - КУМАНОВО 

 
1. Фарук Алили  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен 
дом „Куманово“ – Куманово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5718/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2145. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ 
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Њомза Лумани  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за 
јавно здравје на Република Македонија.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5719/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2146. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК  НА  ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ОПШТА БОЛНИЦА - ГОСТИВАР 
 
1. Дитмир Ешеху  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болни-
ца – Гостивар.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5720/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2147. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Бурак Шабани  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за 
медицина на трудот на Република Македонија – 
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5721/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2148. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК  НА  ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУГА 
 
1. Недим Рамизи  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болни-
ца – Струга.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5722/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2149. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР -  ПРЕТСТАВНИК  НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ГОСТИВАР 
 
1. Арсим Диша  се именува за член на Управниот 

одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен 
дом  - Гостивар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5733/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2150. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК  НА  ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СКОПЈЕ 
 
1.Суат Амети  се именува за член на Управниот од-

бор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом  
- Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5734/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2151. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 29 мај 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА НЕВРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Мане Манев се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за неврологија - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија 
- Скопје, се именува Елвис Алоски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5776/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 



12 јуни 2018  Бр. 109 - Стр. 13 

 
 

2152. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 29 мај 
2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР -  ПРЕТСТАВНИК  НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Сенад Бајрамовски се именува за член на Управ-

ниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар 
за јавно здравје - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5777/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2153. 

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 
187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), министе-
рот за финансии донесува 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА 

ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ 

СЕ УПОТРЕБУВААТ  ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пополнување на ца-

ринската декларација и Кодексот на шифри кои се 
употребуваат при пополнување на царинската деклара-
ција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/14, 98/14, 172/14,15/15 и 9/17)  во Прилог 2 – Кодекс 
на шифри за пополнување на ЕЦД, Поглавје II –Ши-
фри, во рубрика 29 – ИЗЛЕЗЕН/ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ 
ОРГАН,  во делот I. ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ, во ре-
довите 7 и 8 зборовите „АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“ се 
бришат.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 20-1857/6                                                                                     

8 јуни 2018 година Министер за финансии, 
Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

2154. 

Врз основа на член 77 став (10) алинеја 1 од Зако-

нот за безбедност на храната („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 

187/13, 43/14,  72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) ди-

ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА  СПРОВЕДУ-

ВАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА КОНТРОЛА ВО 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува  начинот и поста-

пката за спроведување на внатрешната контрола  во 

Агенцијата  за храна и ветеринарство. 

 

Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 

1) Внатрешна контрола е преземање на активности 

од страна на внатрешните контролори при постапува-

ње по наредба и налог, заради утврдување на вистини-

тоста на наводите изнесени во пријава за неправилнос-

ти во работењето и утврдување кршење на работниот 

ред и дисциплина и за утврдување на материјална, про-

фесионална и прекршочна  одговорност на админис-

тративните службеници вработени во Агенцијата за 

храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенци-

јата) во сите случаи на нивно незаконско постапување; 

2) Внатрешен контролор е стручен администрати-

вен службеник вработен во Одделението за внатрешна 

контрола и аудит (во натамошниот текст: Одделени-

ето), и е надлежен  да спроведува внатрешна контрола; 

3) Овластен внатрешен контролор е стручен адми-

нистративен службеник  вработен во Агенцијата, кој е 

назначен од страна на директорот на Агенцијата за из-

вршување на активности од надлежност на Одделение-

то и има квалификации и знаење да извршува  внат-

решна контрола; 

4) Незаконско постапување е злоупотреба или пре-

чекорување на овластувањата кои ги имаат админис-

тративните службеници, како при вршење на нивните 

работни задачи, така и при спроведување на  постапки, 

упатства, насоки и процедури од работата на Агенција-

та и постапување спротивно на одредбите на Кодексот 

за административни службеници и спротивно на про-

писите што се однесуваат на работењето на админис-

тративните службеници. 
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II. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО 

 

Член 3 

 Внатрешна контрола се извршува врз основа на : 

- пријави, податоци, информации и сознанија  кои 

се однесуваат на незаконско и непрофесионално поста-

пување на административните службеници и 

- барања што ги доставуваат или непосредно ги пр-

езентираат административните службеници на Агенци-

јата. 

  

Член 4 

Работите од својата надлежност Одделението ги 

врши објективно, стручно, компетентно во согласност 

со закон, почитувајќи ги при тоа угледот, честа, досто-

инството и приватноста на административните службе-

ници на Агенцијата и на секој граѓанин на Република 

Македонија. 

 

Член 5 

(1) Сите административни службеници во Агенци-

јата  треба  да соработуваат со внатрешните контроло-

ри при преземање на потребните активности за из-

вршување на работите од нивната надлежност. 

(2) Административните службеници треба да им 

овозможат на внатрешните контролори интервју, увид 

и копии од податоците, информациите, известувањата 

и другата документација со која располагаат. По потре-

ба за утврдување на релевантните факти  кои се пред-

мет на интерес внатрешните контролори  може да  од-

земат во оригинал документи и предмети. 

(3) Внатрешните контролори може да побараат од 

административните службеници на Агенцијата со кои 

соработуваат да напишат писмено појаснување за 

околностите значајни за конкретниот случај или да по-

бараат од нив согласност за вршење аудио или видео 

снимање на разговорот кој го водат со нив. 

 (4)  При извршувањето на внатрешна контрола тре-

ба да се избегне каков и да е конфликт на интерес. 

Внатрешниот контролор треба да биде објективен и не 

треба да биде под притисок што  би  влијаел на негова-

та објективност. За секој притисок внатрешниот кон-

тролор треба да го информира раководителот на Одде-

лението  и директорот. 

 (5) Доколку административни службеници во 

Агенцијата одбијат да постапат согласно став (2) на 

овој член, истото претставува кршење на работниот 

ред и дисциплина согласно со Законот за администра-

тивни службеници , Законот за инспекциски надзор, 

Кодексот за административни службеници и Етичкиот  

кодекс на инспекторите. 

(6) Раководителот на Одделението  веднаш доставу-

ва писмено известување со причината за одбивањето 

на соработката до директорот на Агенцијата согласно 

став (5) од овој член. 

Член 6 

(1) Раководителите на Секторите и Одделенијата во 

Агенцијата треба на  внатрешните контролори да им ги 

обезбедат потребните услови за непречено извршување 

на тековните работи и задачи на територијата на Под-

рачните единици на Агенцијата и инспекциските места 

на граничните премини. 

(2) При извршување на внатрешна контрола, по 

проценка на внатрешните контролори, не е потребно да 

го информираат раководниот административен служ-

беник на Одделението или Секторот каде се спроведу-

ва внатрешната контрола. 

 

Член 7 

Раководителот на Одделението го известува дирек-

торот за сите утврдени  резултати од внатрешната кон-

трола. 

 

Член 8 

(1) Овластените внатрешни контролори заедно со 

внатрешните контролори учествуваат и вршат внат-

решна контрола во согласност со компетентноста, 

стручноста и професионалноста, почитувајќи ги наче-

лата на неутралност, објективност, стручност и компе-

тентност во согласност со законските прописи,  поста-

пки, упатства, насоки и процедури. 

(2) При извршување на внатрешна контрола сорабо-

туваат најмалку два внатрешни контролори или овлас-

тени внатрешни контролори кои учествуваат и го ко-

ординираат  вршењето  на  внатрешната контрола.  

 

III. ВНАТРЕШЕНА КОНТРОЛА 

 

Член 9 

Внатрешната контрола се спроведува по писмен на-

лог даден од  директорот, со која се определува: 

1) административниот службеник и/или организа-

ционата единица на Агенцијата во која ќе се врши ис-

трагата и контролата; 

2) предметот на  контролата; 

3) рокот за постапување  и 

4) рок за поднесување писмен извештај до директо-

рот за утврдените факти во врска со предметот на  кон-

трола. 

 

Член 10 

(1) Раководителот на Одделението  го  организира 

вршењето на контролата. 

(2) По потреба, раководителот на Одделението мо-

же и непосредно да учествува во вршењето на  контро-

лата.  

 

Член 11 

Пред започнување на вршење на внатрешната кон-

тролата, внатрешниот контролор и овластените внат-

решни контролори се должни да се претстават и да ги 

запознаат административните  службеници  кои се 

предмет на контролата со налогот за внатрешна кон-

трола од член 9 на овој правилник.   
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Член 12 

Ако поради објективни причини контролата не мо-

же да биде извршена во  рокот од член 17 став (2) на 

овој правилник, раководителот на Одделението може 

да го продолжи овој рок најдолго  три  месеци  од де-

нот кога е издаден налогот за внатрешна контрола. 

 

Член 13 

(1) За извршената контрола, внатрешните контроло-

ри и/или овластените внатрешни контролори   треба да 

состават писмен извештај.  

(2) Писмениот извештај, внатрешниот контролор го 

доставува до раководителот на Одделението, а раково-

дителот на Одделението го доставува до  директорот 

на Агенцијата. 

(3) Раководителот на Одделението го известува ди-

ректорот на Агенцијата за утврдената фактичка состој-

ба и заклучоците донесени по однос на наводите изне-

сени во пријавата за неправилности во работењето на 

административниот службеник. 

(4) Врз основа на извештајот од став (1) на овој 

член, директорот ги определува мерките кои е потреб-

но да се преземат во конкретниот случај.  

(5) Директорот го информира подносителот на при-

јавата за неправилности во работењето  по однос на на-

водите изнесени во пријавата. 

 

Член 14 

(1) Пријавите за неправилности во работењето  по 

правило се поднесуваат: 

1) во писмена форма преку писарницата на Агенци-

јата; 

2) по пошта; 

3) по електронска пошта до назначеното лице за 

пријави на неправилности и 

4) телефонски.   

(2) За секоја  телефонски поднесена  пријава за неп-

равилности во работењето до внатрешниот контролор, 

се составува Записник за телефонски поднесена прија-

ва за неправилности во работењето. 

(3) Внатрешниот контролор кој го составил Запис-

никот од став (2) на овој член истиот го евидентира во 

писарницата на Агенцијата. Пријавите за неправилнос-

ти во работењето  од став (1) од овој член и пополнети-

те Записници за телефонски поднесени пријави за неп-

равилности во работењето  од став  (2)  од овој член  се 

доставуваат до  Одделението. 

 

 

Член 15 

(1) Записникот од член 14 став (2) на овој правил-

ник содржи податоци за:  

1) датум и место на поднесување на пријавата за 

неправилности во работењето; 

2) име и презиме на подносителот; 

3) адреса на живеење на подносителот; 

4) контакт телефонски број на подносителот и  

5) краток опис на наводите.  

(2) Ако подносителот одбие да се идентификува, 

внатрешниот контролор кој ја  примил пријавата за 

неправилности во работењето ќе му укаже на поноси-

телот дека нема обврска да го информира подносите-

лот за исходот од превземените активности на внат-

решните контролори. 

 

Член 16 

 Директорот на Агенцијата на предлог на раководи-

телот на Одделението  одлучува дали ќе ја земе ано-

нимната пријава за неправилности во работењето  за 

понатамошно постапување.     

 

Член 17 

(1) Раководителот на Одделението врши распреде-

лување на поднесените пријави за неправилности во 

работењето на  внатрешните контролори надлежни за 

постапување по конкретна пријава за неправилности во 

работењето, ги утврдува приоритетите за работа и го 

определува рокот во кој нивното постапување треба да 

заврши. 

(2) Постапувањето на Одделението по конкретна 

пријава за неправилности во работењето  треба да зав-

рши најдоцна во рок од два  месеци,  сметајќи  од  де-

нот  на  предавањето  на уредно поднесена пријава за 

неправилности во работењето се до денот на изготву-

вање на извештај од извршената внатрешна контрола. 

(3) По исклучок  од став (2) од овој  член раководи-

телот на Одделението може да го продолжи рокот од 

денот на поднесување на пријавата за неправилности 

во работењето, во случај кога е потребно утврдување 

на вистинитост на навод изнесен во пријавата за непра-

вилности во работењето.                                                    

 

Член 18 

Кога подносител ќе поднесе пријава за неправил-

ности во работењето за случај за кој веќе Одделението 

постапилo согласно одредбите на овој правилник, по-

стапување по ново поднесената пријава за неправил-

ности во работењето ќе се повтори само доколку во 

пријавата за неправилности во работењето се изнесени 

нови релевантни факти, докази и околности кои не би-

ле познати во претходното постапување, односно воде-

ње на постапката. 

 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член  19 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 
Бр. 02-265/4 Агенција за храна 
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