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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3565.
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА HA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА" КИЧЕВО
l. Co оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување и дополнување на Инвестиционата
програма за 2016 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица" Кичево, бр. 02-984/1-3/1
од 16.6.2016 година, усвоена од Управниот одбор на
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на
16.6.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5031/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3566.
Врз основа на член 136 став (2) од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14,
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса,
вкупно 7 (седум) семејни домаќинства, кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија од с.Долно Добреноец, општина Кичево, а чии
носители на семејни домаќинства како обврзници за
плаќање радиодифузна такса се:
1. Танаскоски Душан, ул.„Населба без уличен систем”, с.Долно Добреноец, општина Кичево,
2. Николоски Стојан, ул.„Населба без уличен систем”, с.Долно Добреноец, општина Кичево,
3. Митрески Стеван, ул.„Населба без уличен систем”, с.Долно Добреноец, општина Кичево,
4. Стојаноски Коце, ул.„Населба без уличен систем”, ББ, с.Долно Добреноец, општина Кичево,
5. Стефаноски Василе, ул.„Населба без уличен систем”, с.Долно Добреноец, општина Кичево,
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6. Крстески Младен, ул.„Населба без уличен систем”, с.Долно Добреноец, општина Кичево, и
7. Стефаноски Мито, ул.„Населба без уличен систем”, бр.184, 0-8, с.Долно Добреноец, општина Кичево.
2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна
такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа
одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5487/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3567.
Врз основа на член 6 од Законот за правното
наследство на Република Македонија на членството
во Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното
здружение за развој и Мултилатералната агенција
за гарантирање на инвестициите и за ефектуирање
на членството на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој („Службен весник на
Република Македонија“ бр.23/1993) и член 36 став
(3), од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08,
10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА
ОБНОВА И РАЗВОЈ
1. За гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој се именува м-р Кирил
Миноски, министер за финансии.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за именување
на гувернер на Република Македонија во Европската банка за обнова и развој, бр. 19-3824/1 од
28.7.2009 година.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5494/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3568.
Врз основа на член 6 од Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во
Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓународното здружение
за развој и Мултилатералната агенција за гарантирање
на инвестициите и за ефектуирање на членството на
Република Македонија во Европската банка за обнова
и развој („Службен весник на Република Македонија“
бр.23/1993) и член 36 став (3) од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА СВЕТСКА
БАНКА- МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА
И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА
РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА
КОРПОРАЦИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА АГЕНЦИЈА
ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
1. За гувернер на Република Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова
и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната
агенција за гарантирање на инвестициите, се именува
м-р Кирил Миноски, министер за финансии.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за именување на гувернер на Република Македонија во групацијата Светска
банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите, бр. 19-3781/1 од 28.7.2009
година.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5495/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3569.
Врз основа на член 136 став (3) од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија”, бр. 184/13, 13/14, 44/14,
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ КОИ ЌЕ
ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Со оваа одлука се определува вкупно 9 (девет)
обврзници во населеното место населба Превалец, општина Велес кои биле ослободени од плаќање на радиодифузната такса согласно Одлуката за ослободување
од плаќање радиодифузна такса („Службен весник на
Република Македонија“ бр.118/14), кои ќе плаќаат радиодифузна такса поради обезбедено покривање со радиодифузни сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, а
чии носители на семејни домаќинства како обврзници
за плаќање радиодифузна такса се:
1. Николов Киро, ул.„Ристо Попов” бр.20, населба
Превалец, општина Велес,
2. Попзлатанов Дине, ул.„Ќевки Муратов“ бр.30,
населба Превалец, општина Велес,
3. Богдановски Јонѓе, ул.„Јован Басаров” бр.15, населба Превалец, општина Велес,
4. Христова Летка, ул.„Ванѓо Атанасов” бр.20, населба Превалец, општина Велес,
5. Мирѓевска Невена, ул.„Јован Басаров” бр.9, населба Превалец, општина Велес,
6. Алексовска Верка, ул.„Ристо Попов” бр.35, населба Превалец, општина Велес,
7. Ристова Горица, ул.„Шевки Муратов“ бр.26, населба Превалец, општина Велес,
8. Саздовска Јагода, ул.„Мирко Грков” бр.13, населба Превалец, општина Велес, и
9. Гогов Ташо, ул.„Шевки Муратов“ бр.12, населба
Превалец, општина Велес.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5544/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3570.
Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
ВО СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, кои се наоѓаат во Скопје на КП
бр.11760/1, Булевар Ј.Н.А. бр.54, запишани во Имотен
лист бр.9682 за КО Центар 1 и тоа:
-зграда 1, намена на зграда – стан, влез 002, кат 01,
број 001, со површина од 86 м2 и
-зграда 1, намена на зграда - помошни простории,
влез 002, кат ПО, број 001, со површина од 6 м2.

Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за
судски вештачења број СВ 5 221/2015 од 15.10.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот
на износ од 5.331.435,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 5.331.435,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5555/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3571.
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална
заштита на стари лица на ул. „Цветан Димов“ бр. 141,
на КП 1163, КО Центар 1, на локација 758/79, населба
Чаир-Скопје на Агенцијата за вештачење Новотни ДООЕЛ, со седиште на Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.
28/2-005, Скопје ЕМБС 7031270.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 23 корисника, согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и
започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/2015).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5736/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

22 август 2016
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3572.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
движни ствари и тоа:
- девет кучиња од расата белгиски овчар,
- девет кучиња од расата германски овчар,
- шест кучиња од расата лабрадор и
- пет кучиња од расата шарпланински овчар.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за внатрешни работи.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-5966/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3573.
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание
на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост – Скопје, на
седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Статутот на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.

187/15 и 94/16) во членот 17 став 4 алинеја 1 по сврзникот „и“ се додаваат зборовите „го усвојува“, a зборот
„План“ се заменува со зборот „Планот“.
Член 2
Се овластува Одборот на директори на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво
Водостопанство на Република Македонија, во државна
сопственост.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5987/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3574.
Врз основа на член 136 став (3) од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија”, бр. 184/13, 13/14, 44/14,
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ КОИ ЌЕ
ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Со оваа одлука се определуваат вкупно 3 (три)
обврзници во населеното место с.Чаниште, општина
Прилеп, кои биле ослободени од плаќање на радиодифузната такса согласно Одлуката за ослободување од
плаќање радиодифузна такса („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/14), кои ќе плаќаат радиодифузна такса поради обезбедено покривање со радиодифузни сигнали на Јавното претпријатие Македонска
радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските
сервиси на Македонската радио-телевизија, а чии носители на семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:
1. Стојаноски Љупчо, ул.„Населба без уличен систем” бр.32, с.Чаниште, општина Прилеп,
2. Трајкоска Марија, ул.„Населба без уличен систем” бб, с.Чаниште, општина Прилеп и
3. Трајковски Зоранче, ул.„Населба без уличен систем” бб, с.Чаниште, општина Прилеп.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6021/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 6 - Бр. 158
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3575.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр.
78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.8.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето
на движните ствари-книги и тоа:

22 август 2016
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на „Архитектонски
факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ –
Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Архитектонски факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6093/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3576.
Врз основа на член 57 алинеа 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10,
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14,
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и
127/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС
НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО
ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО
ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“
ВО ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот
за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската
2016/2017 година утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје бр. 02-397/4 донесена на 204-тата
седница, одржана на 18.4.2016 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ во Битола во академската
2016/2017 година утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола бр. 14-406/5 донесена на 201-та
седница, одржана на 18.3.2016 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот
во Тетово во академската 2016/2017 година утврден врз
основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот во Тетово бр. 02-1682/1 донесена на седницата,
одржана на 19.5.2016 година, Конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во академската 2016/2017 година, ут-

врден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 0202-277/3
донесена на 136-тата седница, одржана на 17.3.2016 година и Конкурсот за запишување на студии од втор
циклус на Универзитетот за информатички науки и
технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2016/2017 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во
Охрид, бр. 10-590/3 донесена на 50-тата седница, одржана на 6.6.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6098/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3577.
Врз основа на член 57 алинеа 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10,
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14,
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и
127/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС
НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО
ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот
за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската
2016/2017 година утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје бр. 397 донесена на 204-тата седница, одржана на 18.4.2016 година, Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ во Битола во академската
2016/2017 година утврден врз основа на Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола бр. 14-766/3 донесена на 204-тата
седница, одржана на 31.5.2016 година, Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот
во Тетово во академската 2016/2017 година утврден врз
основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот во Тетово бр. 02-1681/1 донесена на седницата,
одржана на 19.5.2016 година и Конкурсот за запишување на студии од трет циклус на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во академската 2016/2017 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 0202-277/4
донесена на 136-тата седница, одржана на 17.3.2016 година.

Стр. 8 - Бр. 158

22 август 2016

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6103/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3578.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА
Член 1
Со оваа одлука се иззема од стопанисување недвижна ствар - земјоделско земјиште, лоцирано на КП
бр. 1 м.в. „Шобово“, катастраска култура пасиште, катастарска класа 4, со површина од 1.802.841 м2 и КП
бр. 1, м.в. „Шобово“, катастарска култура пасиште, катастарска класа 5, со површина од 1.093.534 м2, сопственост на Република Македонија, од Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6554/1
18 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3579.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“, бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗДРАВСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари - средство за дезинфекција
„Тризол“ (течно средство) во количина од 1200 парчиња, 1224 килограми (бруто тежина), односно 1210
килограми (нето тежина).

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
нa трајно користење без надоместок на Министерство
за здравство за потребите на центрите за јавно здравје.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со министерот за здравство со кои се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6590/1
18 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3580.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.8.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
I. Појдовна основа
Програмата за условен паричен надоместок за
средно образование има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на
право на социјална парична помош.
Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено
со запишување и посетување на средното образование
и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во
средно образование од домаќинства корисници на правото на социјална парична помош, како и реализација
на задолжителното средно образование во Република
Македонија.
Оваа програма ќе се спроведува за учебната година
септември 2016/ јуни 2017 година.
II .Корисници
Корисници на оваа програма се ученици од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и од домаќинства на кои им мирува правото
на социјална парична помош (во понатамошниот текст:
корисник).
Корисникот остварува условен паричен надоместок
за средно образование доколку:
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- не остварува право на детски додаток, согласно со
Законот за заштита на децата,
- е запишан како редовен ученик во средно училиште,
- редовно ја завршил претходната учебна година во
која користел условен паричен надоместок, и
- е на средношколска возраст, согласно Законот за
средно образование.
Корисникот користи условен паричен надоместок
за средно образование, ако:
- е редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на
реализирани часови.
Условениот паричен надоместок за средно образование престанува во следниве случаи:
- корисникот матурирал во средно училиште,
- корисникот повеќе не е на средношколска возраст,
- корисникот го прекинал посетувањето на средно
училиште,
- доколку правото е остварено врз основа на невистинити или нецелосни податоци,
- корисникот остварил право на детски додаток,
- примателот на надоместокот поднесе барање за
престанок на правото на условен паричен надоместок
за средно образование и
- домаќинството не е веќе корисник на социјална
парична помош.
Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се
врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката
од оправдани причини не може да и се исплати надоместокот, исплатата ќе се врши на носителот на правото на социјална парична помош, определен од страна
на центарот за социјална работа (во натамошниот
текст: примател на надоместок).
Примателот на надоместокот, исплатата на условениот паричен надоместок за средно образование ја
враќа доколку:
- примил износ повисок од износот утврден со оваа
програма и
- примил неоснована исплата врз основа на невистинити или нецелосни податоци, за кои знаел или морал да знае дека се невистинити или нецелосни.
Условениот паричен надоместок за средно образование остварен врз основа на Програмата за условен
паричен надоместок за средно образование за учебната 2015/2016 година, а за кој не е извршена исплата од
било која причина, ќе се изврши дополнителна исплата
на примателот на надоместокот, согласно со оваа програма.
Примателот на надоместокот го известува центарот
за социјална работа за секоја промена која се однесува
на:
- промена на статусот на примателот на надоместокот и на корисникот,
- промена на училиште (корисникот го променил
или го напуштил училиштето) и
- промена на домашната адреса.
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III. Мерки
Годишниот износ на условениот паричен надоместок за средно образование во учебната 2016/2017 година по корисник изнесува 12.000 дeнари.
Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од
по 3.000 дeнари на примателот на надоместокот, по
завршување на секој од мерните периоди, утврдени со
оваа програма.
Поднесување на барање
Примателот на надоместокот може да поднесе барање за остварување на условен паричен надоместок за
средно образование, почнувајќи од 1 септември 2016
година, а најдоцна до 31 март 2017 година.
Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош пред 1 септември 2016
година и поднел барање до 30 септември 2016 година,
ќе оствари право на условен паричен надоместок од
првиот мерен период.
Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош по 1 септември 2016
година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклучи во оваа програма во наредниот период за исплата.
Користење на правото
Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се
додека домаќинството го користи правото на социјална
парична помош и корисникот го исполни условот за
присуство на наставата од 85%, од реализираните наставни часови за секој од мерните периоди, предвидени
со оваа програма.
Проверката на исполнетост на условот за исплата
на условениот паричен, ќе се врши за секој од следниве мерни периоди:
- прв мерен период од
1.9.2016 година до
31.10.2016 година,
- втор мерен период од 1.11. 2016 година до
31.12.2016 година,
- трет мерен период од 20.1.2017 година до
31.3.2017 година и
- четврт мерен период од 1.4. 2017 година до крајот
на наставната година.
Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши во
следниве периоди за исплата:
- за првиот мерен период во текот на месец декември 2016,
- за вториот мерен период во текот на месец февруари 2016,
- за третиот мерен период во текот на месец мај
2017,
- за четвртиот мерен период во текот на месец јули
2017 и
- дополнителна исплата за позитивно решени жалби и задоцнето известување од страна на училиштата
до 31.10.2017 година.
IV. Носители
Оваа програма ќе ја спроведат: Министерството за
труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средни-
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те училишта и Министерството за финансии, согласно
со Прирачникот за администрирање на Програмата за
условен паричен надоместок за средно образование,
донесен од Министерството за труд и социјална политика.
V. Извори на средства
Средствата за условени парични надоместоци за
средно образование се обезбедени преку Договорот за
заем со Меѓународната Банка за обнова и развој - Светска банка за Проектот за условени парични надоместоци во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годишни средства за реализирање на оваа програма се
72.000.000,00 денари.
Се проценува, дека со Програмата за условен
паричен надоместок за средно образование ќе бидат опфатени 6.000 ученици од домаќинствата кои
се корисници на социјална парична помош. Годишниот износ на надоместокот за условениот паричен
надоместок за средно образование за секое
дете/адолесцент кое ќе ги исполни условите изнесува 12.000,00 денари.
Исплатата на средствата за Програмата за условен паричен надоместок за образование за учебната 2016/2017 година, ќе се врши на ист начин
како и исплатата на правото на социјална парична
помош.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6031/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________
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Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.8.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
Д-10 ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА КОИ ДО 18ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛЕ СТАТУС НА ДЕТЕ
БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА,
ЗА 2016 ГОДИНА
Појдовна основа
Со оваа програма се предвидуваат мерки за вработување на лицата кои до 18-годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа, а со
цел за нивна интеграција во општествениот живот.
Вработување на овие лица ќе се спроведе согласно
мерките и активностите кои ќе ги преземат носителите,
утврдени со оваа програма.

Корисници
Корисници на оваа програма се лица кои до 18-годишна возраст имале статус на деца без родители и без
родителска грижа.
Мерки
Лицата кои до 18 -годишна возраст имале статус на
деца без родители и без родителска грижа, кои ги исполнуваат условите од оваа програма, ќе се вработуваат во Министерството за труд и социјална политика како помошни технички лица.
Носители
Оваа програма ќе ја спроведува Министерството за
труд и социјална политика, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација,
Министерството за финансии, центрите за социјална
работа и Канцеларијата на претстедателот на Владата
на Република Македонија.
Министерството за труд и социјална политика:
- ќе обезбеди податоци за бројот на невработените
лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете
без родители и родителска грижа, нивниот степен и
вид на образование;
- постапката за вработување ќе ја спроведе согласно
Законот за работните односи;
- ќе ги информира центрите за социјална работа за
објавениот оглас, со цел за проследување на информацијата до невработените лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родители и родителска
грижа;
- ќе ги информира државните институции и од нив
ќе побара да достават податоци за потребниот кадар,
образовниот профил и за слободни работни места во
институцијата;
- ќе иницира постапка за преземање на лицата вработени согласно оваа програма, од страна на другите
државни институции.
Центарот за социјална работа воспоставува евиденција за лицата кои до 18 години имале статус на деца без родители и родителска грижа и доставува извештај за нивниот бројот, како и за степенот и видот на
образование на овие лица до Министерството за труд и
социјална политика.
За спроведување на оваа програма, министерот
за труд и социјална политика ќе формира Координативно тело, составено од претставници на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии и Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република
Македонија. Координативното тело ќе ја следи реализацијата на оваа програма и ќе доставува
квартални извештаи за реализација на истата до
Владата на Република Македонија.
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Извори на средства
Во 2016 година се планира вработување на 30 лица,
што ќе предизвика финансиски импликации во износ
од 2.017.600,00 денари, кои ќе се обезбедат во Буџетот
на Република Македонија за 2016 година.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6524/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3582.
Врз основа на член 193 став (6) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15 и 27/16), министерот за труд и социјална
политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА, РЕГИСТАРОТ НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ОСНОВАНИ ОД ОПШТИНАТА И ОПШТИНАТА ВО
ГРАДОТ СКОПЈЕ, РЕГИСТАРOТ НА АГЕНЦИИ
ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ЧУВАЊЕ И НЕГА НА
ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ САМОСТОЈНО ВРШАТ ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ДЕЈНОСТА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА
КАКО ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината и начинот
на водење на Централниот регистар на установи за
деца, Регистарот на јавните установи за деца основани
од општината и општината во Градот Скопје, Регистарoт на агенции за давање услуги за чување и нега на
деца од предучилишна возраст и Регистарот на физички лица кои самостојно вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/13), насловот се менува и гласи: „ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР
НА УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА, РЕГИСТАРОТ НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ОСНОВАНИ ОД ОПШТИНАТА, ОПШТИНАТА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ И
ГРАДОТ СКОПЈЕ, РЕГИСТАРOТ НА АГЕНЦИИ ЗА
ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ЧУВАЊЕ И НЕГА НА ДЕЦА
ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ, РЕГИСТАРОТ НА
ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ САМОСТОЈНО ВРШАТ ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ДЕЈНОСТА ЗГРИЖУВАЊЕ И

ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА КАКО ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ И РЕГИСТАРОТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ/ЦЕНТРИ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ КАКО
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ“.
Член 2
Членот 1 се менува и гласи:
„ Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на водење на Централниот регистар
на установи за деца, регистарот на јавните установи за
деца основани од општината, општината во Градот
Скопје и Градот Скопје, регистарот на агенции за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна
возраст, регистарот на физички лица кои самостојно
вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност и регистарот на детски градинки/центри за ран детски развој
како организациони единици.“
Член 3
Насловот на делот II. се менува и гласи:„РЕГИСТАР НА ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ОСНОВАНИ
ОД ОПШТИНАТА, ОПШТИНАТА ВО ГРАДОТ
СКОПЈЕ И ГРАДОТ СКОПЈЕ“.
Член 4
Во член 4 во ставот (1) зборовите „општината и општината во Градот Скопје“ се заменуваат со зборовите
„општината, општината во Градот Скопје и Градот
Скопје“.
Во ставот (4) зборовите „на јавните установи за деца основани од општината и општината во Градот
Скопје“ се заменуваат со зборовите „на јавните установи за деца основани од општината, општината во Градот Скопје и Градот Скопје“.
Член 5
По членот 6 се додава нов наслов IV- a, и нов член
6-а, кои гласат:
„ IV-а. РЕГИСТАР НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ/ЦЕНТРИ
ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ КАКО ОРГАНИЗАЦИОНИ
ЕДИНИЦИ
Член 6-а
(1) Регистарот на детски градинки/центри за ран
детски развој како организациони единици се води според Образец бр.5, кој е даден во прилог и е составен
дел на овој правилник.
(2) Корицата на книгата на регистарот од став (1) на
овој член е со темно жолта боја.
(3) На предната страна на корицата на книгата во
левиот горен агол е отпечатен грбот на Република Македонија, под него централно поставено со бели букви:
"Република Македонија" и "Министерство за труд и социјална политика".
(4) Во средината на предната страна на корицата на
книгата е отпечатен текст: „ РЕГИСТАР НА ДЕТСКИ
ГРАДИНКИ/ЦЕНТРИ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ КАКО ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ".
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(5) Страницата на книгата содржи регистарски број
и рубрики, во кои се впишуваат следните податоци:
- Општи податоци:
1. Датум на запишување во регистар
2. Број и датум на решение за вршење на дејноста
3. Број и датум на решението за упис судски регистар/Централен регистар на Република Македонија
4. ЕДБ
5. ЕМБС
6. Назив на детска градинка/центар за ран детски
развој
7. Седиште на организационата единица (детска
градинка /центар за ран детски развој
8. Вид на дејност
- Податоци за основачот на организационата единица (детска градинка /центар за ран детски развој:
9. Назив на основачот
10. Седиште на основачот
11. Број и датум на актот за основање
- Општи податоци за организационата единица
(детска градинка /центар за ран детски развој:
12. Проектиран капацитет
13. Вкупна покриена површина (м2)
14. Вкупна дворна површина (м2)
15. Вкупен број на занимални/простории за одмор
16. Друг простор (број и м2)
17. Број на групи
18. Број на деца
19. Број на вработени
- Општи податоци за објектот во кој се врши дејноста на згрижување и воспитание на деца:
20. Назив
21. Проектиран капацитет
22. Вкупна покриена површина (м2)
23. Вкупна дворна површина (м2)
24. Вкупен број на занимални/прост. за одмор
25. Друг простор (број и м2)
26. Број на групи
27. Број на деца
28. Број на вработени
- Други податоци за организационата единица (детска градинка/центар за ран детски развој):
29. Назив на програми
30. Статусни промени
31. Број и дата на решението за бришење од регистарот
- Податоци за кадар:
32. Згрижувачки
33. Воспитен
34. Стручни работници
35. Стручни соработници
36. Административно финансиски кадар
37. Готварски кадар
38. Друг технички кадар
39. Потпис на службено лице
40. Забелешка.

22 август 2016

Член 6
Во член 7 во ставот (2) зборот „односно“ се брише,
точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „ односно детска градинка/центар за ран детски развој како организациона единица.“
Член 7
Во член 9 став (1) во алинејата 9 сврзникот „и“ се
заменува со точка запирка.
Во алинејата 10 точката се заменува со точка запирка.
По алинејата 10 се додаваат две нови алинеи 11 и
12, кои гласат:
„ – Пријава за запишување на детска градинка/центар за ран детски развој како организациона единица,
во Регистарот на детски градинки/центри за ран детски
развој како организациони единици дадена на Образец
бр. 5-а и
„– Пријава за запишување на промена кај детска
градинка/центар за ран детски развој како организациона единица, во Регистарот на детски градинки/центри
за ран детски развој како организациони единици дадена на Образец бр. 5-б.“
Член 8
Во член 10 во ставот (1) по зборот „агенцијата“ се
става запирка, зборот „односно“ се брише, а по зборовите „физичко лице“ се додаваат зборовите „односно
детска градинка/центар за ран детски развој како организациона единица“.
Член 9
Во член 11 во ставот (1) по зборот „агенцијата“ се
става запирка, зборот „односно “ се брише, а по зборовите „физичкото лице“ се додаваат зборовите „односно
детска градинка/центар за ран детски развој како организациона единица“.
Член 10
Во член 12 во ставот (1) зборовите „агенцијата и
физичкото лице“ се заменуваат со зборовите „агенцијата, физичкото лице и детската градинка/центар за ран
детски развој како организациона единица“.
Член 11
Обрасците: бр.1-а, бр.1-в, бр.2, бр. 2-а, бр.2-б, бр. 5,
бр.5-а и 5-б се дадени во прилог и се составен дел на
овој правилник.
Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-5717/1
11 август 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3583.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 28.6.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Булачани-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Булачани-Вон-град престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Булачани-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-12705/1
28 јуни 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3584.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14 , 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и
53/16), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник
на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002,
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10,
55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15,
154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр.
44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006,
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10,
102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 , 130/14,
15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати (“Службен
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 22.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 25,479
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 27,123
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 24,187

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 23,662

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 17,635

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 61,50
до 63,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 48,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 36,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 22,332

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 0,080
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 21,970
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 22,021
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 12,461
ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 23.8.2016 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1477/1
22 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
3585.
Врз основа на член 30 и 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, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015,
192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/2016) и член 43 од Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на Република Македонија“
број 88/2013, 48/2015, 68/2015, 211/2015 и 107/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 9 август 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
ВО СТРАНСТВО
Член 1
Во Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на Република Македонија“ број 133/2011,
53/2012, 18/2013, 88/2013, 91/2013 и 138/2013, 186/2013, 89/2014, 145/2014, 48/2015 и 139/2016), во членот 1
образецот: Мислење за упатување на лекување во странство за виталнозагрозувачки случај – образец
(ПЛС/ВС), се заменува со нов образец кој е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-12235/3
9 август 2016 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски, с.р.

Стр. 48 - Бр. 158

22 август 2016

22 август 2016

Бр. 158 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 158

22 август 2016

3586.
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, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14,
44/14, 97/14, 112/14, 113/14,188/14 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015,
27/2016, 37/2016 и 142/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9 август 2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
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“ број 88/2013, 48/2015, 68/2015, 211/2015 и 107/2016), во членот 4 ставот
3 се менува и гласи:
„Во случај кога во предлогот за упатување на лекување во странство е наведено дека здравствената состојба на осигуреното лице е виталнозагрозувачка односно постои непосредна опасност по неговиот живот, тогаш
клиничкиот конзилиум дава мислење за најмалку три странски здравствени установи каде постојат можности
за успешно лекување на тоа заболување.“
Во членот 4 се додава нов став 4 кој гласи:
„По исклучок од ставот 3 на овој член, доколку нема најмалку три странски здравствени установи каде постојат можности за успешно лекување на тоа заболување, тогаш клиничкиот конзилиум ги наведува сите земји
и сите странски здравствени установи, каде според негово мислење постојат можности за успешно лекување
на тоа заболување.“
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.
Број 02-12235/2

Заменик на претседателот,

9 август 2016 година

Управен одбор

Скопје

Ангел Митевски, с.р.

22 август 2016

Бр. 158 - Стр. 51

3587.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 1 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, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13,
43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015,
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија, на седницата одржана на 19 август 2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА
ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА
Член 1
Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 33/2011, 66/2011 99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014,
113/2014, 189/2014, 46/2015 и 211/2015), членот 11 се менува и гласи:
„Фондот склучува договори и анекси на договорите со правните лица за обезбедување на ортопедски помагала, доколку правното лице:
- услугите што ги врши се во рамките на дејноста за која е регистрирано;
- постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема, кадар и слично);
- се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;
- негува добри деловни односи;
- ако ортопедското помагало има одобрение за пуштање во промет (регистрација), доколку е тоа утврдено
со Законот за лековите, помошните средства и медицински помагала.
Договори со правните лица за обезбедување на ортопедски помагала, анекси на договорите за продолжување на важење на договорот, анекси на договори за додавање на ново помагало во листата и анекси на договори за додавање на помагало од друг производител, се склучуваат исклучиво по објавување на јавен повик.
По исклучок на ставот 2 на овој член, може да се склучи анекс на договор без објавување на јавен повик
само за помагала за кои веќе има склучено договор и за истите се врши промена или дополнување на рокот на
важноста на одобрението за пуштање во промет.
Договорите и анексите од став 2 и 3 на овој член, Фондот ги склучува во рамките на утврдените буџетски
средства за таа намена.
Референтните цени на ортопедските помагала периодично се утврдуваат од страна на Фондот.
Над стандардното ортопедско помагало е на товар на осигуреникот.
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. 02-12622/1
19 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот,
Управен одбор
Ангел Митевски, с.р.

Стр. 52 - Бр. 158

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.

22 август 2016

contact@slvesnik.com.mk

