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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

2355. 

Врз основа на членот 109 ставoви (1), (4) и (5) од 

Законот за железничкиот систем („Службен весник на 

Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 80/12, 

155/12, 163/13, 42/14 и 130/14), Собранието на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 28 април 

2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РАБОТА ЗА 2014 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР 

 

Член 1 

Собранието на Република Македонија го одобрува 

Годишниот извештај за работа за 2014 година на 

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  

Бр. 08-1902/1 Претседател 

28 април 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

________ 

2356. 

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11), Собранието 

на Република Македонија, на седницата одржана на 28 

април 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА  

МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 

 

1. За заменик на министер се именува: 

- Иљми Селами, за заменик на министерот кој рако-

води со Министерството за одбрана.         

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

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

ка Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1903/1 Претседател 

28 април 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2357. 
Врз основа на член 11-а од Законот за податоците 

во електронски облик и електронски потпис („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.34/2001, 6/2002, 
98/2008, 33/2015), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИС-
ТЕЊЕ  НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА ИЗ-
РАБОТУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТА-
ПКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ И УР-
БАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со оваа уредба се пропишува воспоставувањето и 

начинот на користење на  информациски систем за из-
работување и спроведување на постапката за донесува-
ње на урбанистички планови, регулациски планови на 
генерални урбанистички планови, урбанистичко-план-
ски документации и урбанистичко-проектни докумен-
тации по електронски пат.  

 
Член 2 

Цел 
 
Информацискиот систем од член 1 на оваа уредба е 

достапен преку интернет и истиот има за цел да овоз-
можи изработување и спроведување на постапката за 
донесување на урбанистички планови, регулациски 
планови на генерални урбанистички планови, урбанис-
тичко-плански документации и урбанистичко-проек-
тни документации во електронска форма, како и да се 
воспостави хармонизиран систем за размена на подато-
ци меѓу корисниците. 

 
Член 3 

Дефиниции 
 
Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-

ат следново значење: 
1.„Информациски систем за изработување и спро-

ведување на постапката за донесување на урбанистич-
ки планови, регулациски планови на генерални урба-
нистички планови, урбанистичко-плански документа-
ции и урбанистичко-проектни документации“ е систем 
составен од техничка опрема (сервери и други хардвер-
ски уреди), бази на податоци и софтверска програма 
како единствен централен систем за поврзување на ко-
рисниците (во понатамошниот текст: информациски 
систем е-урбанизам). 

2.„Корисници на информациски систем е-урбани-
зам“ се изработувачот на урбанистичкиот план, регула-
цискиот план на генерален урбанистички план, урба-
нистичко-планската документација и урбанистичко-
проектна документација, донесувачот на урбанистич-
киот план и регулациски план на генерален урбанис-
тички план, органот надлежен за одобрување на урба-
нистичко-планска документација и урбанистичко-про-
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ектна документација, органите на државна управа кои 
се вкучени во постапката за донесување на урбанис-
тички план, регулациски план на генерален урбанис-
тички план, урбанистичко-планска документација и ур-
банистичко-проектна документација, субјектите од 
член 32 став (1) од Законот за просторно и урбанистич-
ко планирање, членовите на комисијата за урбанизам, 
членовите на комисијата од член 34 став (8) од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање и комисијата 
од член 35 став (10) од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање, Државниот инспекторат за гра-
дежништво и урбанизам, Државниот управен инспек-
торат, учесниците во стручна расправа и јавна анкета, 
членовите на Советите на општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје (во понатамошниот 
текст: корисници). 

3.„Барател“ е правно и физичко лице кое е : подно-
сител на барање за добивање на услови за планирање 
на просторот, подносител на барање за одобрување на 
планска програма, подносител на барање за одобрува-
ње на урбанистичко-планска документација, подноси-
тел на барање за одобрување на урбанистичко-проек-
тна документација, подносител на иницијатива за изра-
ботка и донесување на урбанистички план, учесник во 
стручна расправа, јавна презентација и јавна анкета и 
подносител на барање за добивање на извод од урба-
нистички план, урбанистичко-планска документација и 
архитектонско урбанистички проект. 

4.„Администратор“ е лице вработено во Министер-
ството за транспорт и врски, општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје, кое е овластено да ја 
следи и координира оперативноста на информацискиот 
систем е-урбанизам. 

 
Член 4 

Воспоставување и примена на информацискиот 
систем е-урбанизам 

 
(1) Со информацискиот систем е-урбанизам упра-

вува, го одржува и надоградува Министерството за 
транспорт и врски согласно прописите за електронско 
управување и прописите за податоци во електронски 
облик и електронски потпис, Законот за просторно и 
урбанистичко планирање и оваа уредба. 

(2) Постапката за изработување и донесување на 
урбанистички планови, регулациски планови на гене-
рални урбанистички планови, урбанистичко-плански 
документации и урбанистичко-проектни документации 
се спроведува согласно Законот за просторно и урба-
нистичко планирање, Правилникот за начинот на спро-
ведување на постапката за изработување и донесување 
на урбанистички планови, регулациски планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-плански 
документации и урбанистичко-проектни документации 
во електронска форма и оваа уредба. 

 
Член 5 

Користење на информацискиот  
систем е-урбанизам 

 
Корисникот и барателот за користење на информа-

цискиот систем е-урбанизам треба да обезбеди компа-
тибилни уреди и тоа: компјутер, пристап до интернет, 
дигитален сертификат издаден од овластен издавач, 
скенер и соодветен софтвер, сите поддржани од  ин-
формацискиот систем е-урбанизам и електронска 
пошта. 

Член 6 
Регистрација на корисник и барател 

 
(1)Администраторот на општината, општината во 

градот Скопје и градот Скопје, ги определува улогите,  
привилегиите и корисничките имиња и лозинки на 
службените лица во општината, општината во градот 
Скопје и градот Скопје, кои имаат овластување за пре-
земање на дејствија во постапката за донесување на ур-
банистички планови, регулациски планови на генерал-
ни урбанистички планови, урбанистичко-плански до-
кументации и урбанистичко-проектни документации, 
преку информацискиот систем е-урбанизам.  

(2)Администраторот на Министерството за тран-
спорт и врски ги определува корисничките имиња и ло-
зинки на службените лица во Министерството за тран-
спорт и врски, во другите корисници од член 3 став 1 
точка 2 од оваа уредба. 

(3)Барателот се регистрира самостојно на веб пор-
талот, по што на сопствената електронска пошта доби-
ваат корисничко име и лозинка. 

 
Член 7 

Доверливост и заштита 
 
(1)Корисникот и барателот ги преземаат сите пот-

ребни безбедносни мерки на доверливост со цел да 
обезбеди соодветно користење на информацискиот 
систем е-урбанизам и да не овозможи користење од 
други лица. 

(2)Секој барател внесува целосни, точни и ажурни 
податоци во барањето поднесено преку информациски-
от систем е-урбанизам кои подлежат на заштита сог-
ласно Законот за заштита на лични податоци. 

 
Член 8 

Електронски пораки 
 
(1) Информацискиот систем е-урбанизам автомати-

зирано генерира електронски пораки по преземање од-
редено дејствие од корисниците и барателите преку со-
одветен модул во информацискиот систем е-урбани-
зам, при што истите се испраќаат до регистрираната 
адреса за електронска пошта на корисниците и барате-
лите. 

(2) За време на прием на една порака во електрон-
ско поштенско сандаче се смета за времето кое се поја-
вува како време на успешно испратена порака во ин-
формацискиот систем е-урбанизам. 

 
Член 9 

Безбедност и одржување на информацискиот систем 
е-урбанизам 

 
(1) Примарните сервери на кои се инсталирани соф-

тверски програми и базата на податоци во информа-
цискиот систем е-урбанизам се лоцирани, администри-
рани и хостирани од страна на Министерството за 
транспорт и врски. 

(2) Физички пристап до просторијата во која се 
сместени серверите имаат само лицата кои се овласте-
ни од одговорното лице на Министерството за тран-
спорт и врски. 

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до 
просторијата и податоците зачувани на серверите, тоа 
лице треба да биде придружувано и надгледувано од 
овластено лице од ставот (2) на овој член. 



 Стр. 6 - Бр. 68                                                                                       29 април 2015 
 

(4) Просторијата во која се инсталирани серверите 
се заштитува од ризиците во опкружувањето, преку 
примена на мерки и контроли со кои се намалува ризи-
кот од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, ек-
сплозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влија-
нија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и 
електромагнетно зрачење. 

 
Член 10 

Заштита на серверите и софтверската програма 
 
Серверите и софтверската програма се заштитуваат 

преку: 
- поставување на огнени ѕидови (firewall) за зашти-

та на внатрешните сегменти од надворешен пристап, 
кои се конфигурирани на начин што оневозможуваат 
пристап и отворена порта која не е потребна за фун-
кционирање на информацискиот систем е-урбанизам и 

 - вграден безбедносен серверски сертификат за 
заштита на електронската комуникација. 

   
 

Член 11 
Дејствија во постапката кои се преземаат автоматизирано 

преку информацискиот систем е-урбанизам 
 
Информацискиот систем е-урбанизам: 
- ја потврдува регистрацијата на корисниците и ба-

рателите во информацискиот систем е-урбанизам и ис-
праќа автоматски генерирана порака до регистрираната 
адреса на електронска пошта на корисниците и барате-
лите; 

- го потврдува успешниот прием на барањето, при 
што се наведува точното време на прием и се испраќа 
автоматски генерирана порака до регистрираната адре-
са на електронска пошта на барателот и 

- ги евидентира корисниците и барателите и време-
то во кое го презеле дејствието. 

 
Член 12 

Примена на хартиена форма како  
алтернатива 

 
Во случај на подолготраен технички проблем и пре-

кин во функционирањето на информацискиот систем е-
урбанизам, постапката за изработување и донесување 
на урбанистички планови, регулациски планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-плански 
документации и урбанистичко-проектни документации 
се вршат во хартиена форма согласно техничките упат-
ства дадени од страна на Министерството за транспорт 
и врски, кои се објавуваат на веб порталот на информа-
цискиот систем е-урбанизам. 

 
Член 13 

Увид и чување на документација 
 
(1)Корисникот и барателот преку информацискиот 

систем е-урбанизам има пристап до поднесените бара-
ња и прилозите кон истите, потврдите за прием и по-
стапување, до податоците издадени од информациски-
от систем е-урбанизам како и увид во состојбата на 
предметот, односно фазата на неговото постапување. 

(2)Целокупната документација поднесена, размене-
та или внесена преку информацискиот систем е-урба-
низам се чува во електронска форма и може да биде 

достапна за увид на овластени лица заради инспекцис-
ки надзор или други дејствија на овластени лица и ор-
гани согласно закон.  

 
Член 14 

Корисничка поддршка 
 
(1) Министерството за транспорт и врски обезбеду-

ва корисничка поддршка на корисниците и барателите 
на информацискиот систем е-урбанизам. 

(2) На веб порталот на информацискиот систем е-
урбанизам се објавуваат техничките упатства за регис-
трација на корисник и барател и начин на користење на 
модулите во информацискиот систем е-урбанизам. 

 
Член 15 

Користење на документација од информацискиот 
систем е-урбанизам 

 
Документацијата во информацискиот систем е-ур-

банизам, се користи од страна на Државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од рабо-
тен однос во втор степен, Управниот суд и Вишиот уп-
равен суд при постапувањето по поднесени жалби од-
носно тужби против управните акти издадени во поста-
пката за поништување на урбанистичко-планска доку-
ментација и урбанистичко-проектна документација, ка-
ко и од страна на Уставниот суд на Република Македо-
нија, при постапување по поднесена иницијативата за 
поведување на постапка за оценување на уставност и 
законитост на урбанистички план. 

 
Член 16 

Завршна одредба 
 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4541/1 Заменик на претседателот 

28 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2358. 
Врз основа на член 166, став 2 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБА-
ТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРА-
ВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈ-
НОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со врши-
тел на дејност во заштитено подрачје - Прошетка на 
посетители во Националниот парк „Галичица“, со пре-
возно средство - пловен објект - чамец без мотор, 
бр.03-203/2 од 11.3.2015 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-3109/1 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2359. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБА-
ТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРА-
ВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈ-
НОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со врши-
тел на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на по-
сетители во Националниот парк „Галичица“, со превоз-
но средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-
204/2 од 11.3.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
 
Бр. 42-3109/2 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2360. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБА-
ТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРА-
ВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈ-
НОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со врши-
тел на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на по-
сетители во Националниот парк „Галичица“, со превоз-
но средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-
205/2 од 11.3.2015 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 
Бр. 42-3109/3 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2361. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБА-
ТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРА-
ВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈ-
НОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со врши-
тел на дејност во заштитено подрачје - Прошетка на 
посетители во Националниот парк „Галичица“, со пре-
возно средство - пловен објект - чамец без мотор, 
бр.03-207/2 од 11.3.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3109/4 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2362. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБА-
ТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРА-
ВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈ-
НОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со врши-
тел на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на по-
сетители во Националниот парк „Галичица“, со превоз-
но средство - пловен објект -  чамец без мотор, бр.03-
208/2 од 11.3.2015 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 
Бр. 42-3109/5 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2363. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБА-
ТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРА-
ВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈ-
НОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со врши-
тел на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на по-
сетители во Националниот парк „Галичица“, со превоз-
но средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-
209/2 од 11.3.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3109/6 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2364. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013 и 41/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБА-
ТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРА-
ВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈ-
НОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со врши-
тел на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на по-
сетители во Националниот парк „Галичица“, со превоз-
но средство - пловен објект - чамец без мотор, бр.03-
210/2 од 11.3.2015 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-3109/7 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2365. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14, 180/14 и 
52/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.4.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ ВО-

ЗИЛА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО 

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
му престанува користењето на движни ствари - мотор-
ни возила со следните карактеристики: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Јавното претпри-
јатие за управување и заштита на повеќенаменското 
подрачје „Јасен“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство склучува договор со директорот на Јавното 
претпријатие за управување и заштита на повеќенамен-
ското подрачје „Јасен“ - Скопје, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од членот 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. 42-3536/1 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2366. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15),  Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата, одржана на 22.4.2015 

година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ  НА СТАТУТОТ  НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-

ФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ- 

СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за дополнување на Статутот на Јавното прет-

пријатие за железничка инфраструктура Македонски 

железници - Скопје, број 02-418/1-1, донесена од 

Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-

цата одржана на 23.03.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3771/1 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2367. 

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 22.4.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА  

И ВЕТЕРИНАРСТВО ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај 

за работењето на Агенцијата за храна и ветеринар-

ство за 2014 година, број 02-2225/1 од 27 март 2015 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3791/1 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2368. 

Врз основа на член 2, став 3 од Законот  за издава-
ње на обврзници на Република Македонија за денацио-

нализација („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 37/2002, 89/2008, 161/2009, 6/2012, 104/2013 и 
33/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.4.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЧЕТИРИНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ  

ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
 
1. Република Македонија врши Четиринаесетта 

емисија на обврзници за денационализација.  
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 

9.500.000,00 евра. 
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа 

одлука се опфатени сите правосилни решенија за дена-
ционализација од 1.02.2014 до 31.01.2015 година со 
кои како надомест се дадени обврзници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 

Бр. 42-4003/1 Заменик на претседателот 
22 април 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2369. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 22.4.2015 година, донесе   

                                                                               

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛИСИЧАНИ ЗА ИЗГРАДБА 

НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВ-

НИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИС-

ТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕ-

АЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ЛИСИЧАНИ  

ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план за село Лисичани за изградба 
на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и 

деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-
инфраструктура КО Лисичани, општина Пласница. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 690352м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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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. 42-11248/1-14 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2370. 
По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во Одлуката за претворање на пригодни-
те ковани пари изработени од злато во монетарно 
злато, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 62/2015, направена е техничка грешка, 
поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПРИГОД-
НИТЕ КОВАНИ ПАРИ ИЗРАБОТЕНИ ОД ЗЛАТО 

ВО МОНЕТАРНО ЗЛАТО 
 
Во точката 1 алинеја 3, наместо „966 грама“, треба 

да стои „966 парчиња“. 
 

Бр. 42-3298/2  
24 април 2015 година Од Владата  

Скопје на Република Македонија 
__________ 

2371. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22 април 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ  

ПАТИШТА 
 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за државни патишта, се именува Филип Васи-
лески. 

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

 
Бр. 24–4497/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
2372. 

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 
стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013 и 41/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на           
22 април 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ 
„СКОПЈЕ “- СКОПЈЕ 

 
1. Дарко Калин се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор-претставник на основачот на Држав-
ниот студентски дом „Скопје“- Скопје, поради истек на 
мандатот. 

2. За член на Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на Државниот студентски дом „Скопје“- Скоп-
је се именува Александар Коцевски.  

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

 
Бр. 24–4498/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2373. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 22 април 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“  

-П.О. СКОПЈЕ 
 
1. Драги Црнгаров се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ“ - П.О. Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕ-
ДОНСКИ ШУМИ“-П.О. Скопје се именува Дарко Ан-
дреески. 

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

 
Бр. 24–4499/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2374. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014 и 33/2015), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22 април 2015 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР 
НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Кочани се именува Су-
зана Георгиева Постоловска. 

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

 
Бр. 24–4501/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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2375. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22 април 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

ПАСИШТА-СКОПЈЕ 
 
1. Мери Чурлинова-Калјџиева се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со пасишта-Скопје, поради 
истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со пасишта-Скопје се именува 
Љупчо Илиев. 

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

 
Бр. 24–4502/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2376. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22 април 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА-СКОПЈЕ 

 
1. Александра Цветановска се разрешува од долж-

носта член на Надзорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на Јавното претприја-
тие за стопанисување со пасишта-Скопје, поради истек 
на мандатот. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со пасишта-Скопје, се именува 
Маја Миловановиќ Михајловиќ. 

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

 
Бр. 24–4504/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2377. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22 април 2015 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП 

 ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ''-ВЕЛЕС 
 
1. Златко Тимовски се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие за во-
достопанство „ЛИСИЧЕ''-Велес, поради истек на ман-
датот. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ''-Велес, се именува 
Татјана Бошков. 

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

 
Бр. 24–4505/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2378. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22 април 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАД-
ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИ-
ЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ  
И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ”  

– СКОПЈЕ 
 
1. Горан Рафајловски се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие за од-
ржување и заштита на магистралните и регионалните 
патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје, поради истек 
на мандатот. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје, се 
именува Пеце Стојковски. 

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

 
Бр. 24–4506/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2379. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22 април 2015 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАД-
ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИ-
ЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА’’–КИЧЕВО 

 
1. Злате Штерјоски се разрешува од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на Јавното претпријатие за водос-
набдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево, поради истек 
на мандатот. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА“ – Кичево, 
се именува Бобан Миноски. 

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

 
Бр. 24–4508/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2380. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 22 ап-
рил 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА - 

СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија 
- Скопје, се именува Ласте Спасовски. 

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

 
Бр. 24–4509/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2381. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 22 ап-
рил 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП 

 
1. Лидија Митева се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом Прилеп, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, се именува 
Елизабета Димоска. 

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

 
Бр. 24–4511/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2382. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22 април 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ” – СКОПЈЕ 

 
1. Владо Кочовски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржу-
вање и заштита на магистралните и регионалните па-
тишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје, поради истек 
на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје, се 
именува Златко Лозановски. 

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

 
Бр. 24–4514/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2383. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22 април 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБ-

ДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА’’ – КИЧЕВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за водоснабдување „СТУДЕН-
ЧИЦА’’ – Кичево, поради истек на мандатот, се разре-
шуваат: 

- Чедомир Митрески, 
- Коста Галиманоски. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА’’ – Киче-
во се именуваат: 

- Весна Мишкоска, 
- Станко Петрески. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24–4516/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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2384. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22 април 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ''СТРЕЖЕВО'' - 

БИТОЛА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“' - Битола, поради 
истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Горан Ѓурчиновски, 
- Гоце Талевски, 
- Марија Ивановска, 
- Наташа Велеска. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие ''СТРЕЖЕВО'' - Битола се именуваат: 
- Коста Нешковски, 
- Николче Јовковски, 
- Ивона Петровска, 
- Елена Станковска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24–4518/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

2385. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014 и 25/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22 април 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА 

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
НА ЈП „СТРЕЖЕВО’’ – БИТОЛА 

 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на 
Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, поради 
истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Илија Филиповски, 
- Костадин Тасковски. 
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работење на Јавното прет-
пријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, се именуваат: 

- Ирена Талевска, 
- Билјана Ивановска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24–4519/1 Претседател на Владата 

22 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

2386. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7 април 
2015 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 ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. Ирфан Хоџа се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – 
Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна 
хирургија – Скопје, се именува Урим Исахи. 

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

 
Бр. 24-4454/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2387. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА 

„ЛЕШОК“ 
 
1. Oд должноста членoви на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница 
за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“, по-
ради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Ајет Велији, 
- Назми Фазлии. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодроб-
ни заболувања и туберкулоза „Лешок“, се именуваат: 

- Исак Исени, 
- Назми Фазлии. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-4455/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2388. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 



 Стр. 20 - Бр. 68                                                                                       29 април 2015 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ  

ТЕТОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – прет-

ставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Те-
тово, поради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Невзат Елези, 
- Сафет Шаќири. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово, се 
именуваат: 

- Невзат Елези, 
- Беким Исмаили. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-4456/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2389. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7 април 
2015 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 НЕФРОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. Роланд Алили се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје, по-
ради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологи-
ја – Скопје, се именува Ирфан Ахмети. 

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

 
Бр. 24-4457/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2390. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО“ - 

КУМАНОВО 
 
1. Феми Љатифи се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом „Куманово“-Куманово, поради истек 
на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“-Куманово, 
се именува Насер Даути. 

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

 
Бр. 24-4458/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2391. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА 

 
1. Вулнет Бектеши се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Здравствен дом Струга, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом Струга, се именува 
Вулнет Бектеши. 

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

 
Бр. 24-4459/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2392. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 

ОХРИД 
 
1. Шукри Елези се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје Охрид, поради истек на манда-
тот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид, се име-
нува Шукри Елези. 

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

 
Бр. 24-4460/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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2393. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР 

 
1. Фејсал Јашари се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Општа болница Гостивар, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница Гостивар, се именува 
Адис Алигега. 

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

 
Бр. 24-4481/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2394. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА 

 
1. Нашир Кица се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Општа болница Струга, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница Струга, се именува На-
шир Кица. 

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

 
Бр. 24-4482/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2395. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА  

„8-МИ СЕПТЕМВРИ“ – СКОПЈЕ 
 
1. Низамедин Ќамили се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ - 
Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септем-
ври“ - Скопје, се именува Муарем Асани. 

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

 
Бр. 24-4483/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2396. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО 

 
1. Фатмир Емурлаи се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Клиничка болница Тетово, поради истек на ман-
датот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Клиничка болница Тетово, се именува 
Фатмир Емурлаи. 

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

 
Бр. 24-4484/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2397. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА  

МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Хусеин Хаскај се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Институт за трансфузиона медицина на Република Ма-
кедонија, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на 
Република Македонија, се именува Исмаиљ Јашари. 

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

 
Бр. 24-4485/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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2398. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА –  

СТРУГА 
 
1. Фесих Шеху се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Завод за нефрологија - Струга, поради истек на манда-
тот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга, се име-
нува Фесих Шеху. 

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

 
Бр. 24-4486/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2399. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИ-
НИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ  

ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ 
 
1. Хасан Ферхат се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. 
Наум Охридски“ – Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки 
болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје, се именува 
Дритан Рамадани. 

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

 
Бр. 24-4487/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2400. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 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 РАДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Седат Лимани се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за радиологија - Скопје, пора-
ди истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија 
- Скопје, се именува Седат Љумани. 

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

 
Бр. 24-4488/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2401. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 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 КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Асан Бектеши се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје, по-
ради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиоло-
гија - Скопје, се именува Фатмир Ферати. 

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

 
Бр. 24-4489/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2402. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 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 КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Исмаил Абази се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за клиничка биохемија - 
Скопје, поради истек на мандатот. 
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2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка 
биохемија - Скопје, се именува Шазиман Алили. 

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

 
Бр. 24-4490/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2403. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  

ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Фадил Ибрахими се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепато-
логија - Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроенте-
рохепатологија - Скопје, се именува Фадил Ибраими. 

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

 
Бр. 24-4491/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2404. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИ-
КА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА –  

СКОПЈЕ 
 
1.  Дрејтим Бина се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија 
- Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологи-
ја и алергологија - Скопје, се именува Неџати Алија. 

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

 
Бр. 24-4492/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

2405. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 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 ДЕРМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. Ќенан Саќипи се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје, по-
ради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматоло-
гија – Скопје, се именува Ридван Џемаиљи. 

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

 
Бр. 24-4493/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2406. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 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 НЕВРОХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. Арбен Лабеништа се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – 
Скопје. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохи-
рургија – Скопје, се именува Дестан Хаљити. 

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

 
Бр. 24-4494/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2407. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ 
 
1. Љуљзиме Хоџа се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за очни болести - Скопје, по-
ради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болес-
ти - Скопје, се именува Љуљзиме Хоџа. 

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

 
Бр. 24-4495/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2408. 
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 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 7 април 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ 
 
1. Џевџет Ибраим се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство- 
Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологи-
ја и акушерство- Скопје, се именува Џеват Селами. 

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

 
Бр. 24-4496/1 Претседател на Владата 

7 април 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

2409. 
Врз основа на член 8 став (8) од Законот за издавач-

ката дејност („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 199/14), министерот за култура, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТO ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРО-
ДЕН СТАНДАРДЕН БРОЈ ЗА КНИГИ (ISBN), НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТO ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРДЕН БРОЈ ЗА ПЕРИО-
ДИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И КОНТИНУИРАНИ ИЗ-
ВОРИ (ISSN) И НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТO 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРДЕН 
БРОЈ ЗА МУЗИЧКИ НОТНИ ИЗДАНИЈА (ISMN) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на образецот на барањето за издавање на ме-
ѓународниот стандарден број за книги (ISBN), образе-

цот на барањето за издавање на меѓународниот стан-
дарден број за периодични публикации и континуира-
ни извори (ISSN) и на образецот на барањето за издава-
ње на меѓународниот стандарден број за музички нот-
ни изданија (ISMN). 

 
Член 2 

Барањето за издавање на меѓународниот стандар-
ден број за книги (ISBN) се поднесува на oбразец „Ба-
рање за издавање на меѓународниот стандарден број за 
книги (ISBN)“, кој се печати на хартија со бела боја на 
А-4 формат. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член сод-
ржи: 

1. Примател на барањето; 
2. Наслов; 
3. Податоци за поднесителот на барањето; 
4. Наведување на прилозите кон барањето; 
5. Датум и место на поднесување на барањето; 
6. Потпис на поднесителот на барањето. 
Образецот на барањето од став 1 на овој член е да-

ден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Барањето за издавање на меѓународниот стандар-

ден број за периодични публикации и континуирани 
извори (ISSN) се поднесува на oбразец „Барање за из-
давање на меѓународниот стандарден број за периодич-
ни публикации и континуирани извори (ISSN)“, кој се 
печати на хартија со бела боја на А-4 формат. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член сод-
ржи: 

1. Примател на барањето;  
2. Наслов; 
3. Податоци за поднесителот на барањето; 
4. Наведување на прилозите кон барањето; 
5. Датум и место на поднесување на барањето; 
6. Потпис на поднесителот на барањето. 
Образецот на барањето од став 1 на овој член е да-

ден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Барањето за издавање на меѓународниот стандар-

ден број за музички нотни изданија (ISMN) се поднесу-
ва на oбразец „Барање за издавање на меѓународниот 
стандарден број за музички нотни изданија (ISMN)“, 
кој се печати на хартија со бела боја на А-4 формат. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член сод-
ржи: 

1. Примател на барањето; 
2. Наслов; 
3. Податоци за поднесителот на барањето; 
4. Наведување на прилозите кон барањето; 
5. Датум и место на поднесување на барањето; 
6. Потпис на поднесителот на барањето. 
Образецот на барањето од став 1 на овој член е да-

ден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.55-5628/1  

22 април 2015 година Министер за култура, 
Скопје д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 
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2410. 
Врз основа на член 10-п став (2) од Законот за упот-

ребата на македонскиот јазик („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10 и 187/13), 
министерот за култура, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ 
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА 
 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат трошоците за 

полагање на испитот за добивање на лекторска ли-
ценца, врз основа на реално направените трошоци за 
полагање на испитот, неопходни за спроведување на 
првиот и вториот дел на испитот, подготовката на ба-
зите на прашања, спроведувањето на електронскиот 
тест, изготвување на материјалите и поканите и изгот-
вување на лиценците. 

   
Член 2 

Трошоците за полагање на испитот од член 1 на 
овој правилник, по кандидат изнесуваат 2.000,00 де-
нари.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 55-5664/1  

23 април 2015 година Министер за култура, 
Скопје м-р Елизабета Канческа - Милевска с.р. 

_________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

2411. 
Врз основа на член 73 став (5) од Законот за граде-

ње („Службен весник на Република Македонија“ број 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14 и 44/15), министерот за транспорт и 
врски, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ГРАДБИ КОИ НЕ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СО 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ОДНОСНО УРБАНИС-

ТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

1. Со ова упатство се пропишува начинот на изгот-
вување на Програмата за привремени градби за потре-
би на Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони кои се градат во рамки на технолошките ин-
дустриски развојни зони, отворени и затворени спорт-
ски игралишта, спортски сали со бруто развиена пов-
ршина до 1500 м2, привремени градби за сместување 
на работници при изградба на индустриски објекти и 
линиски инфраструктурни објекти, придружни објекти 
на гробишта (мртовечница, крематориум, посебни об-
јекти за согорување на отпадоци и друг отпаден мате-
ријал од гробиштата, санитарни објекти, бунари со ин-
дустриска вода и продавници за продажба на свеќи и 
цвеќе) и железнички станици чија изградба е финанси-
рана со средства од Европската унија или друга меѓу-
народна организација, кои не се предвидени со урба-
нистички план односно урбанистичко планска доку-
ментација (во понатамошниот текст: Програмата) 

II. СОДРЖИНА И НАЧИН НА ИЗГОТВУВАЊЕ   
НА ПРОГРАМАТА 

 
2. Програмата се изработува во три примерока, од 

страна на правни лица кои поседуваат лиценца за изра-
ботка на урбанистички планови и истата е спакувана, 
подврзана во папки А4 формат и потпишана од изгот-
вувачот.  

3. Со Програмата можат да се предвидат една или 
повеќе градби при што градбите можат да се предвиду-
ваат како градби од соодветен градежен материјал или 
монтажно-демонтажни или типски градби, со можност 
за утврдување на модуларен систем, со овозможување 
на мултиплицирање на модулите за зголемување или 
намалување на вкупната површина на градбите. 

4. Во Програмата при утврдувањето на просторот за 
изградба на градбите треба да се почитуваат урбанис-
тичката концепција и параметрите за непречено корис-
тење на веќе изградените објекти и простори и безбедно 
движење на сите корисници, согласно Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. 

5. Програмата содржи текстуален и графички дел.  
6. Текстуалниот дел на Програмата содржи основни 

податоци за изготвувачот на Програмата и лицата кои 
се учесници во изготвувањето, за нарачателот на Прог-
рамата, за просторот за кој се однесува Програмата ка-
ко и за општите и посебните услови за градбите. 

7. Општите услови се однесуваат на видот на град-
бите, а со посебните услови се утврдуваат  податоци 
поединечно за секоја градба. 

8. Посебните услови во зависност од видот на град-
бата ги содржат следните податоци: 

- површината која ја зафаќа градбата; 
- максималната површина на габаритот на градбата; 
- височината на градбата до венец;  
- височината од венецот на градбата  до слемето;  
- котата на призeмје во однос на теренот; 
- видот на градежен материјал односно конструк-

тивни елементи; 
- услови за архитектонско обликување на градбата; 
- услови за обезбедување пристапност за лица со 

инвалидитет; 
- услови за приклучување на постоечките инфрас-

труктурни мрежи (електронапојување, водоснабдување 
и канализација и сл.); 

- катастарска парцела и катастарска општина и 
- други податоци и параметри во зависност од ви-

дот на градбата. 
9. Графичкиот дел од Програмата е приказ на прос-

торот во кој се предвидени градбите и истиот содржи 
графички прилог а доколку градбата се предвидува во 
рамки на градежна парцела на урбанистички план или 
урбанистичко-планска документација графичкиот дел 
содржи и извод од важечката планска документација. 

10. Графичкиот прилог се изработува на ажурирана 
геодетската подлога и на истиот со колоритно означу-
вање се прикажуваат постојните и предвидените град-
би со површината која ја зафаќаат, а доколку  градбата 
се предвидува во рамки на урбанистички план или ур-
банистичко-планска документација  на ажурираната 
подлога соодветно се пренесуваат и површините за 
градење на градбите предвидени со планската доку-
ментација кои не се изградени. 

11. Постоечката состојба на која што се предвидува 
градбата треба да содржи ситуација со легенда (табела) 
која содржи податоци за површината, намената на по-
стојните објекти и за нив издадена документација и 
степенот на уреденост на земјиштето со инфраструк-
тура. 

12. Планираната состојба треба да содржи ситуа-
ција, со легенда (табела) која ќе содржи целосни пода-
тоци за површината на новите градби и површината на 
земјиштето за нивна редовна употреба, висината и на-
мената на градбите. 
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13. Доколку градбата се предвидува во рамки гра-
дежна парцела на урбанистички план или урбанис-
тичко-планска документација, при утврдувањето на 
површината на градбата во графичкиот прилог, не тре-
ба да се навлезе во површината за градење на градбата 
утврдена со планската документација. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 
 
14. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-

ство престанува да важи Упатството за начинот на из-
готвување на Програмата за привремени градби за пот-
реби на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони кои се градат во рамки на технолошките ин-
дустриски развојни зони, отворени и затворени спорт-
ски игралишта, спортски сали со бруто развиена пов-
ршина до 1500 м2 и привремени градби за сместување 
на работници при изградба на индустриски објекти и 
линиски инфраструктурни објекти („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.35/15). 

15. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
Бр. 01-7192/1 Министер 

23 април 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

_________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2412. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14 и 33/15) и член 32 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за трговија на големо и мало и ин-
женеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз 
Скопје со седиште на ул. „Руди Чајевец“ бр. 10/1-13 
Скопје, за влегување во сила  на лиценца за производ-
ство на електрична енергија на седницата одржана на 
ден 27.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за трговија на големо и 

мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-
извоз Скопје со седиште на ул. „Руди Чајевец“ бр. 10/1-
13 Скопје, за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од мала хидроцентрала 
МХЕЦ „Кушница“ со реф. бр.256 издадена со Одлука 
УП1 бр. 07-276/14 од 13.2.2015 година, („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 24/15) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на  донесу-

вањето и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-276/14  

27 април 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија на големо и мало и инжене-

ринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје со 
седиште на ул. „Руди Чајевец“ бр. 10/1-13 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
27.4.2015 година  
 
4. Датум на важење на лиценцата 
27.4.2050 година  
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 231.01.1/15 
 
6. Број на деловниот субјект – 5246822 
 
7. Единствен даночен број – 4030998353131 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Кушница“ 
со реф. бр.256 на КП 990/9, КП 990/10 и КП 990/11 КО 
Железнeц, општина Демир Хисар. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 
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- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположли-
вост до носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на па-
зарот на електрична енергија, снабдувачот со електрич-
на енергија односно снабдувачот со електрична енергија 
во краен случај како и носителот на лиценца за вршење 
на енергетска дејност дистрибуција на електрична енер-
гија, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија и Пазарните правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  



29 април 2015  Бр. 68 - Стр. 31 

 
 

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и прис-
тап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лациите, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената елек-
трична енергија во определен временски период. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

Прилог 2  
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ КУШНИЦА 
СО РЕФ.БР. 256 

 
- број на производни единици (агрегати):.........еден  
- проценет животен век................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
• тип Пелтон  со вертикално вратило 
• производител................. VAPHYDRO-БУГАРИЈА 
• нето пад .......................................................77m 
• номинален проток...................................0,4 m3/s 
• број на вртежи...................................... 600 min-1 
• максимална моќност...............................240 kW   

- тип, производител и номинални податоци за гене-
раторот: 

• тип - трофазен синхрон генератор   
• вратило хоризонтално 
• работен напон 0,4 kV  
• фреквенција 50 Hz    
• производител:.....................ULJANIK ХРВАТСКА 
• номинална привидна моќност...............275 kVA 
• номинална активна моќност.................247,5 kW   
• број на вртежи.....................................600min-1 
• cosφ……………………………...………….....0.9 

- тип, производител и номинални податоци за тран-
сформаторот: 

• тип .............................................трофазен маслен 
• преносен однос................................0,4/10 kV/kV 
• моќност..................................................400 kVA 
• фреквенција...............................................50 Hz   

___________ 
2413. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 и член 48 став 1 али-
неа 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 53 став 1 алинеа 5 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр.143/11, 78/13 и 33/15), на седницата 
одржана на 28.4.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ-ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО  ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕУРО-
СУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО ГОРИВО ЕЛ-1, 

БИОГОРИВО И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. На Друштво за производство, транспорт, трговија 

и услуги БАЛКАН ПЕТРОЛ експорт-импорт ДООЕЛ 
Куманово, му се одзема лиценцата за вршење на енер-
гетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- 
трговија на големо со  Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, 
Екстра лесно гориво ЕЛ-1, Биогориво и Течен нафтен 
гас (ТНГ), со евидентен број на издадената лиценца НД 
- 41.03.1/13 од 29.7.2013 година, поради тоа што носи-
телот на лиценца престанал да ги исполнува условите 
за вршење на енергетската дејност за која е издадена 
лиценцата, пропишани со Законот за енергетика и дру-
ги прописи. 

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

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

  
УП1 Бр. 11-131/13  

28 април 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2414. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 и член 48 став 1 али-
неа 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 53 став 1 алинеа 5 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр.143/11, 78/13 и 33/15), на седницата 
одржана на 28.4.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГО-
ЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ-
TРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС, 
ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98 И ЕК-
СТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО ЕЛ-1 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

АБЦ ОИЛ ДООЕЛ Скопје, му се одзема лиценцата за 
вршење на енергетска дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт-Tрговија на големо со Еуродизел БС, Еуро-
супер БС 95, Еуросупер БС 98 и Екстра лесно масло за 
домаќинство ЕЛ-1, со евидентен број на издадената ли-
ценца 43.3.1/14 од 13.2.2013 година, поради тоа што 
носителот на лиценца престанал да ги исполнува усло-
вите за вршење на енергетската дејност за која е изда-
дена лиценцата пропишани со Законот за енергетика и 
други прописи. 

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

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

  
УП1 Бр. 11-238/13  

28 април 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2415. 
Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од 

Законот за здравственото осигурување („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 и 20/2015), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 27 март 2015 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ 

ЛИЦА BO СТРАНСТВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на користење на 

здравствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
88/2013 и 48/2015), член 21 став 1 се додава нова точка 
5 која гласи: 

“ 5) трошоци за ортопедско и друго помагало за кое 
постои медицинска индикација и е неопходно за време 
на болничкото лекување во странство, а кое поради 
природата на заболувањето мора да се аплицира во 
текот на самото лекување и е неопходно за периодот до 
враќање во земјата.“   

   
Член 2 

Овој Правилник влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а се објавува по добивање на согласност 
од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-6385/3 Управен одбор 

1 април 2015 година Претседател, 
Скопје Ангел Митев, с.р. 
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