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  Стр. 
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Решението за отстапување на одзе-

мени предмети со правосилни од-

луки на Министерство за правда - 

Управа за извршување на санкции ....  5 

4143. Одлука за давање согласност на 

Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна одлука 

на Министерство за правда-Управа 

за извршување на санкции .................  5 

4144. Одлука за престанок и за давање на 
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нија за учебната 2016/2017 година ..........  6 
 
 

 

 

4134. 
Врз основа на член 142-а став (2) од Законот за жи-

вотната средина (,,Службен весник на РепубликаМаке-

донија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 

124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 

129/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА 

НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ ОПЕРА-

ТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АК-

ТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА ЗА  

УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 

 

Член 1 

Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба 

да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат 

активности за кои се издава дозвола за усогласување со 

оперативен план („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 117/07и 64/10) во членот 4 ставот (1) се 

менува и гласи: 

„Надоместокот за поседување на дозвола за усогла-

сување со оперативен план се пресметува на следниов 

начин: 

 

 
 

 
 
N - надоместок 

P(ha) - површина на инсталацијата во хектари 

A - надоместок по хектар површина 

ET - главни емисиони точки во сите медиуми на 

животната средина 

  Стр. 

4146. Одлука за доделување на срeдства 

на Државниот студентски дом 

„Скопје” - Скопје ................................. 6 

4147. Програма за изменување и допол-

нување на Програмата за оствару-

вање и развој на дејноста во сту-

дентскиот стандард за 2016 година .... 7 

4148. Правилник за изменување на пра-

вилникот за содржината и начинот 

на остварувањето на правата и об-

врските од задолжителното здрав-

ствено осигурување ............................. 7 

4149. Исправка на Одлуката за дополну-
вање на Одлуката за утврдување на 
цената за објавување на огласи, ак-
ти и неважечки документи во служ-
беното гласило „Службен весник на 
Република Македонија“…………...  8 

 Огласен дел....................................... 1-56 

 

 

 
B - надоместок по емисиона точка за секој пооделен 

вид на емисија 

ci - надоместок за секој пооделен вид емисија 

Di - надоместок за големина на емисија при гранич-

на вредност на емисија 

n - број на главни емисиони точки во сите медиуми 

на животната средина.“ 

 

Во ставот (6) бројот (4) се заменува со бројот (5). 

 

Член 2 

Во Прилог 3 формулата се менува и гласи: 

 

 
 

Член 3 

Во Прилог 4 формулата се менува и гласи: 

 

 
 

 

Член 4 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-7043/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



12 октомври 2016  Бр. 187 - Стр. 3 

 
 

 

4135. 
Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 
192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.10.2016 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 

 
Член 1 

Во Уредбата за мрежата на здравствени установи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.81/12, 
169/13, 21/14, 90/14, 161/14, 2/16 и 144/16) во Табелата 
број 4-а „Мрежа на аптеки/аптекарски станици во насе-
лено место во рурална средина со најмногу 3.500 жите-
ли со постојано место на живеење на ниво на  примар-
на здравствена заштита“, во делот VIII Источен регион, 
редниот број 6 се менува и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член  2 
Во Табелата број 4-б „Мрежа на подвижни аптеки во 

примарна здравствена заштита“, во делот XIX Штип, Све-
ти Николе, Радовиш, редниот број 41 се брише. 

Редот XIX ШТИП, СВЕТИ НИКОЛЕ, РАДОВИШ 
се менува и гласи: 

 

XIX 
ШТИП, 

СВЕТИ НИКОЛЕ, 
РАДОВИШ 

1 ЛИЦЕНЦA 
77 НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА 

 
Член  3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-7758/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
_________ 

4136. 
Врз основа на член 12 став (2) точка 32 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија" бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
12.10.2016 година донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ 
ЗОНИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО 
НАДДАВАЊЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТИ ВО  

ИЗВРШНА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Дирекцијата 

за технолошки индустриски развојни зони за учество 
во постапката за јавно наддавање при прва продажба 
на објекти во извршна постапка запишани во Имотен 
лист бр1077 за КО Косел кои се наоѓаат на: 

- КП.бр.821 дел 0 на м.в. Амбарджица број на 
зграда/друг објект 32, намена на зграда Е-25, влез 1 кат 
ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда 
П внатрешна површина од 70 м.к.в и  

- КП.бр.821 дел 0 на м.в. Амбарджица број на 
зграда/друг објект 40, намена на зграда Г2-1, влез 1 кат 
ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда 
ДП внатрешна површина од 421 м.к.в, 

согласно Заклучокот за усна јавна продажба 
И.бр.592/2015-Ох од 29.9.2016 година објавен на 
30.9.2016 година и Заклучоци И.бр.592/2015-Ох од 
30.9.2016 година објавен на 3.10.2016 година и 
И.бр.592/2015-Ох од 3.10.2016 година објавен на 
4.10.2016 година со кои се врши исправка на Заклучо-
кот за усна јавна продажба И.бр.592/2015-Ох од 
29.9.2016 година сите објавени во дневниот весник 
„Нова Македонија“ од извршителот Гордана Џутеска 
од Охрид, именувана за подрачјето на Основните судо-
ви Охрид, Струга и Дебар како и на објекти во извршна 
постапка запишани во Имотен лист бр. 1077 за КО Ко-
сел кои се наоѓаат на: 

- КП бр.821, дел 0 на м.в. Амбарджица, број на 
зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 1 кат 
ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда 
ДП внатрешна површина од 19 м.к.в,  

- КП бр.821, дел 0 на м.в. Амбарджица, број на 
зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 1 кат 
ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда 
ДП внатрешна површина од 22 м.к.в и  

- КП бр.821, дел 0 на м.в. Амбарджица, број на 
зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 1 кат 
ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од зграда 
ДП внатрешна површина од 66 м.к.в. 

согласно Заклучок И.бр.1373/2014–Ох од 30.9.2016 
година објавен на 3.10.2016 година, во дневниот вес-
ник „Нова Македонија“ од извршителот Гордана Џу-
теска од Охрид, именувана за подрачјето на Основните 
судови Охрид, Струга и Дебар. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 
Бр. 42-7668/1 Заменик на претседателот 

12 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
_________ 

4137. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 5.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градба од посебен интерес се 

утврдува градбата од  класа  намена Б4 – деловни прос-
тори и компатибилни намени на основната класа на на-
мена, која е потребно да се предвиди на КП.98/4 со 
Имотен лист бр. 16814, дел од КП 98/1 со Имотен лист 
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бр.5210, дел од КП 98/8 со Имотен лист бр. 18976, дел 
од КП 98/9 со Имотен лист бр. 56118, и КП 100 со 
Имотен лист бр. 16477, Ко Центар 2  определена со Из-
менување и дополнување на Детален урбанистички 
план СТАРА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА Општина 
Центар 2011-2016, донесен со Одлука на Совет од Оп-
штина Центар со бр. 07-4616/4 од 18.11.2011 година, 
преку изработка на урбанистичко планска документа-
ција за градби од посебен интерес.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6545/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4138. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА 
СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2-ЛЕС-
НА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ФАБРИ-
КА ЗА НЕГАЗИРАНА ВОДА СО ПРИДРУЖНИ 
ОБЈЕКТИ) КО СМОЛАРИ - ВОН Г.Р. ОПШТИНА  

НОВО СЕЛО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незага-
дувачка индустрија (фабрика за негазирана вода со 
придружни објекти) КО Смолари-вон г.р., општина Но-
во Село. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 16932м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42- 6817/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4139. 
Врз основа на член 44 став (2)  од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.10.2016 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Македон-

ска навигација АД - Скопје му престанува користењето 
на движните ствари - патнички моторни возила со 
следните карактеристики: 

- Фолксваген Поло со регистарски број SK-836-PC, 
број на шасија WVWZZZ9NZ6Y097746 број на мотор: 
BNM027994, година на производство: 2005, боја на ка-
росеријата: 16 металик сива; 

- Пежо тип 307 XR 2.0 HDI со регистарски број: 
SK-195-KО, број на шасија: VF33CRHYB82041101, 
број на мотор:10DYDR3020823, година на производ-
ство: 2001, боја на каросеријата: 91/ металик темно 
сина; 

- Пежо тип 307 XR 2.0 HDI со регистарски број SK-
097-KR, број на шасија: VF33CRHYB82040394, број на 
мотор: 10DYDR3018350, година на производство: 
2001, боја на каросерија: 01 бела. 

 
Член 2 

Движните  ствари од член 1 на оваа одлука се дава-
ат на трајно користење без надомест на Министерство-
то за транспорт и врски. 

 
Член 3 

Претседателот на Управниот одбор на Македонска 
навигација М-НАВ АД-Скопје склучува договор со ми-
нистерот за транспорт и врски со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-7126/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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4140. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
САНКЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Министерство за правда – Управа за извршува-
ње на санкции  бр. 09-3079/4 од 3.10.2016 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-7292/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
_________ 

4141. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
САНКЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Министерство за правда-Управа за извршува-
ње на санкции  бр. 09-3080/4 од 3.10.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7292/2 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

4142. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Министерство за правда – Управа за извршува-
ње на санкции бр. 09-3080/3 од 3.10.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7292/3 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
_________ 

4143. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.10.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за правда-Управа за извршување на 
санкции бр. 09-3079/3 од 3.10.2016 година. 

 
Член 2 

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

 

Бр. 42-7292/4 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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4144. 
Врз основа на член  18 став 4 од Законот за корис-

тење и  располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република  Македонија, на сед-
ницата одржана на  5.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕР-

ЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за образование и наука, му престанува користе-
њето на недвижна ствар - зграда бр. 1, лоцирана на 
ул.„Железничка станица“ бр.1 Штип, КП бр.1072/3, КО 
Штип 1, евидентирана во Имотен лист бр. 87821,  соп-
ственост на Република Македонија, и тоа: 

- влез 1, кат 1, внатрешна површина од 818 м2; 
- влез 1, кат 1, внатрешна површина од 37 м2; 
- влез 1, кат 1, внатрешна површина од 34 м2; 
- влез 1, кат 2, внатрешна површина од 34 м2; 
- влез 1, кат 2, внатрешна површина од 824 м2; 
- влез 1, кат 2, внатрешна површина од 52 м2; 
- влез 1, кат ПОТ, внатрешна површина од 796 м2; 
- влез 1, кат ПР, внатрешна површина од 34 м2; 
- влез 1, кат ПР, внатрешна површина од 865 м2; 
- влез 2, кат ПР, внатрешна површина од 114 м2.       
 

Член 2 
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење, без надомест, на Универзитетот 
Гоце Делчев Штип. 

 
Член  3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Универзитетот Гоце Делчев 
Штип, во рок од десет дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 42-7307/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4145. 
Врз основа на член 54 став 10 од Законот за ученич-

киот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 
146/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИС-
ТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕ-
НИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 
2016/2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендисти-
те и висината на стипендиите за ученици запишани во 
средните училишта во Република Македонија за учеб-
ната 2016/2017 година.  

Член 2 
Бројот на стипендистите и висината на стипендиите 

за ученици запишани во средните училишта во Репуб-
лика Македонија за учебната 2016/2017 година е след-
ниот: 

   

Реден 
број 

Вид на стипендија 
Број на 

стипендии 

Месечен 
износ на 
стипен-
дијата 

1 Стипендија за таленти-
рани ученици-спортисти 

150 2.970 

2 Стипендија за таленти-
рани ученици од средно-
то образование 

50 2.970 

3 Стипендија за ученици 
со посебни потреби 

50 2.750 

4 Стипендија за социјална 
поддршка на ученици  

400 2.200 

5 Стипендија за ученици-
деца без родители 

80 2.750 

6 Стипендија за ученици 
кои реализираат настав-
ни програми од угости-
телско - туристичката 
струка 

15 2.200 

 
Член 3 

Се задолжува Министерството за образование и на-
ука да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-7385/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4146. 
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 5.10.2016 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВ-
НИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом 
„Скопје” - Скопје му се доделуват вкупно 
21.794.000,00 денари, од Буџетот на Република Маке-
донија за 2016 година, раздел 16001, потпрограма 60, 
расходна ставка 464 – разни трансфери.  

      
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 
за подмирување на  трошоци за тековно работење во 
однос на режиски трошоци за греење, електрична енер-
гија,  потрошена вода и трошоци за комунална хиги-
ена, а не можеле да се предвидат и планираат во  него-
виот буџет. 
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Член  3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-7507/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
________ 

4147. 
Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16) и член 
39 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2016 година („Службен весник 
на Република Македонија” бр.209/15) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
5.10.2016 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈ-
НОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2016 

ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во студентскиот стандард за 2016 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 2/16 и 34/16) во 
точка 1 во ставот 7, по алинејата 10 се додава нова али-
неја 11, која гласи:  

„- стипендии “Трета група” - стипендии за студенти 
кои се запишани на додипломски студии од прв циклус 
на јавните и приватните универзитети и високообра-
зовни установи во Република Македонија, од научното 
подрајче на природно-математичките науки, на студис-
ки програми по математика, хемија или физика, со ме-
сечна стипендија од 18.000 денари за девет месеци во 
годината;” 

Во ставот 10, табелата се заменува со нова табела, 
која гласи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-7376/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

________ 

 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

4148. 

Врз основа на член 9, член 28, член 29 и член 56 

став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурува-

ње („Службен весник на Република Македонија“ број 

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, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 

26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 

97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 

61/2015, 98/2015, 129/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016 

и 142/2016), Управниот одбор на Фондот за здравстве-

но осигурување на Македонија, на седницата одржана 

на 11 септември 2016 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОД-

РЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО 

НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО  

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рувањето на правата и обврските од задолжителното 

здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-

лика Македонија бр. 18/2015, 64/2015, 96/2015, 

125/2015 и 191/2015 ),  во членот  59 ставот 4 се менува 

и гласи:  

„Во случај на потреба од утврдување на вредности-

те на простата специфичен антиген (ПСА), осигурено-

то лице биохемиските лабораториски испитување ги 

користи врз основа на однапред закажано испитување 

од страна на избраниот лекар од дејноста општа ме-

дицина.“ 

Во членот 59 се додава нов став  5 кој гласи: 

„Биохемиско лабораториските испитувања од став 

2, 3 и 4 осигуреното лице ги користи на пропишан об-

разец, Лабораториски упат – 2 (Образец - ЛУ2).“ 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 

 

Бр. 02-13781/1 Управен одбор 

15 септември 2016 година Претседател, 

Скопје Елена Трпковска, с.р. 
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ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4149. 
И С П Р А В К А 

 
Во „Службен весник на РМ“ бр. 186 од 10 октомври 2016 година во Одлуката за дополнување на Одлуката 

за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Служ-
бен весник на Република Македонија“ во службениот дел на страница 8 е направена техничка грешка Одлука-
та треба да гласи: 

 
Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и 
член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, 
Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6.9.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА 
ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО  

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното 

гласило „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/10, 
95/13, 164/14 и 181/14), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи: 

„По исклучок од членот 2 на оваа одлука, за лицата од подрачјата зафатени од невремето и поплавите што 
на 6.8.2016 година го зафатија градот Скопје и северозападниот дел на Република Македонија, што ги имаат 
изгубено личните документи, објавувањето во службеното гласило на личните документи за неважечки, кои ги 
издава Министерството за внатрешни работи: лични карти, патни исправи, возачки дозволи и сообраќајни доз-
воли, ќе биде без надомест, почнувајќи од 9.8.2016 година заклучно до 31.12.2016 година.“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 9.8.2016 година.  

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ по добивањето согласност од Вла-
дата на Република Македонија. 
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