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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3701.
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10,
51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 септември 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За член на Владата на Република Македонија, се
избира:
- д-р Оливер Андонов, за министер кој ќе раководи
со Министерството за внатрешни работи.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3738/1
1 септември 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3702.
Врз основа на член 16 став 9 и став 14 од Законот за
инспекциски надзор („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013,
41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 август 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ
1. За вршител на должноста претседател на Инспекцискиот совет за период од три месеци се избира Влатко Илиевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6716/1
18 август 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3703.
Врз основа на член 55 став (12) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12,
171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ВИДЕОЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ
ВО ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ПРИРЕДУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на согласност за намалување на бројот на електронски видеолотариски терминали во деловните простории во кои се
приредуваат електронските игри на среќа.
Член 2
Барањето за добивање на согласност за намалување
на бројот на електронски видеолотариски терминали во
деловните простории во кои се приредуваат електронските игри на среќа се поднесува на образец во А-4
формат, на хартија во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13-8138/5
25 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
3704.
Врз основа на член 91 став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16),
министерот за здравство донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА НА
ВНАТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ И МИНИМАЛНИОТ БРОЈ ИЗВРШИТЕЛИ ПО
ВНАТРЕШНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
Член 1
Во Правилникот за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи („Службен весник на Република
Македонија“ бр.132/14), во член 3 во точката 3 зборовите „доктори на медицина,“ се бришат.
Во точката 4 по зборот „супспецијалисти“ се додаваат зборовите „или здравствен соработник со високо образование од областа на биохемијата и физиологијата и молекуларната биологија, со соодветна специјализација или супспецијализација спроведена на високообразовна установа од областа на медицината, со завршен втор
или трет циклус на студии од областа на здравствената дејност или од областа на биохемијата и физиологија и
молекуларната биологија, или со завршен втор или трет циклус на студии од областа на здравствената дејност
или од областа на биохемијата и физиологија и молекуларната биологија“.
Во точките 5 и 6 зборовите „доктори на медицина,“ се бришат.
Во точката 8 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „односно најмалку 25 вработени здравствени работници и здравствени соработници во клиника како организациона единица на универзитетски стоматолошки клинички центар.“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 17-6909/3
29 август 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ
3705.
Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 95 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004,
113/2005,29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010,171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015 и
30/2016) и член 107 став (2) и (4), член 114 став (6) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско
осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот
на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 26.08.2016 година година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ
НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр. 143/2013, 182/2014 и 221/2015) во член 15 се додава нов став 1 кој гласи:
„Пензиското друштво доставува известување, до секој нов распределен член, кое најмалку содржи податоци за неговите права и обврски кои произлегуваат од членство во задолжителен пензиски фонд, во рок од 15 дена од датумот на прием на контакт податоците од Агенцијата.“
Ставот 1 станува став 2.
Член 2
Образец бр.1, Образец бр.2 и Образец бр.3 кои се составен дел на овој правилник се менуваат и гласат:
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Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”, а ќе почне да се применува од 01.10.2016 година.
Бр.01-1113/6
30 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Совет за експерти,
д-р Булент Дервиши, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
3706.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА
ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД
ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД
ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Србија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/16 и 141/16), во членот 1 во ставот (2) алинејата 1 се менува и гласи:
“-Пчињски“.
Алинејата 2 се менува и гласи:
“-Јабланички“.
Алинејата 3 се менува и гласи:
“-Браничевски“.
По алинејата 3 се додаваат шест нови алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и 9 кои гласат:
“-Зајачарски,
-Пиротски,
-Борски,
-Рашки,
-Расински и
-Топлички“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-3676/7
26 август 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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