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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
5643. 

Врз основа на членот 26 ставови 1 и 2 и членот 27 
ставови 1, 2 и 3 од Изборниот законик („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 
44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 и 196/15), а во 
врска со членот 78 став 1 и членот 79 од Законот за из-
менување и дополнување на Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
196/15) Собранието на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 16 ноември 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС  ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на претседател и членови на 
Државната изборна комисија (во натамошниот текст: 
членови на Државната изборна комисија). 

2. За членови на Државната изборна комисија кои 
ќе бидат предложени од страна на политичките партии 
од членот 27 став 5 од Изборниот законик може да би-
де избрано лице кое ги исполнува следниве услови:  

- да е државјанин на Република Македонија со по-
стојано место на живеење во Република Македонија; 

- да е дипломиран правник со најмалку пет години 
работно искуство и  

- да не е член на орган на политичка партија. 
3. За членови на Државната изборна комисија кои 

не се избираат по предлог на политичките партии, мо-
же да биде избрано лице кое ги исполнува следниве ус-
лови: 

- да е државјанин на Република Македонија со по-
стојано место на живеење во Република Македонија;  

- да има завршено високо образование, со најмалку 
пет години работно искуство;  

- да не е член на орган на политичка партија во по-
следните две години; 

- не бил и не е носител или кандидат за носител на 
јавна функција во државната и локалната власт; 

- не е јавен подржувач на политиките на власта или 
опозицијата; 

- има стручни познавања и искуства во областа на 
изборите и изборните процеси. 
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4. Пријавата за учество на овој оглас, личната биог-

рафија и потребните документи за докажување на ис-
полнувањето на условите од точките 2 и 3 од оваа од-
лука, во оригинал или заверена копија на нотар, заин-
тересираните кандидати треба да ги поднесат до Соб-
ранието на Република Македонија во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Заинтересираните кандидати, со документите од 
ставот 1 на оваа точка треба да достават и лични изјави 
заверени на нотар за исполнување на условот од точка 
2 алинеја 3, односно условите од точката 3 алинеи 3, 4 
и 5 од оваа одлука. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-5381/1 Претседател 

16 ноември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5644. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ  

И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенција за лекови и медицински средства   бр.09-
3799/3 од 28.10.2015 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. 42-11115/1 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5645. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ПРАВДА-УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ  

КНИГИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за правда-Управа за водење на ма-
тични книги бр. 09-4701/2 од 28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/2 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5646. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ „ТЕАТАР КОМЕДИЈА“  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на НУ „Театар Комедија“ Скопје  бр. 09-3040/3 од 
28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/3 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5647. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ АЛБАНСКИ ТЕАТАР  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на НУ Албански театар Скопје бр.09-2130/3 од 
28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/4 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5648. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Град Скопје  бр. 09-4698/2 од 28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/5 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5649. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Општина Кичево бр. 09-4700/2 од 28.10.2015 го-
дина.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/6 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5650. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИС-
ТРАЦИЈА–ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за информатичко општество и ад-
министрација – Државен управен инспекторат бр. 09-
1613/3 од 28.10.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/7 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5651. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА  

ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за здравство бр. 09-2671/3 од                                            
28.10.2015 година.    

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

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

 
Бр. 42-11115/8 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5652. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Општина Кичево бр. 09-4702/2 од 28.10.2015 го-
дина.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/9 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5653. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана  на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ТРАНСПОРТ И ВРСКИ-ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за транспорт и врски - Државен 
инспекторат за градежништво и урбанизам бр. 09-
1160/3 од 28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/10 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5654. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 , 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА OДЛУКА НА ЈП МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна oдлука 
на ЈП Македонски железници Инфраструктура Скопје 
бр. 09-3640/3 од 28.10.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/11 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5655. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

РАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенцијата за разузнавање бр. 09-2131/9 од 
28.10.2015 година.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/12 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5656. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА  ЈП МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА СКОПЈЕ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  

давање согласност на Решението за отстапување на од-
земен предмет со правосилна одлука на ЈП Македонски 
железници Инфраструктура Скопје бр. 42-8561/11 од 
12 август 2015 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 140/15). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/13 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5657. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  

РАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  

давање согласност на Решението за отстапување на од-
земен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за 
разузнавање бр. 42-5772/3 од 8 јуни 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
98/15). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/14 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5658. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе          
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                             О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА  

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09-4711/2 од 
28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/15 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5659. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈП МАКЕДОНИЈА 

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09-4715/2 од 
28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/16 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5660. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА  

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09-4712/2 од 
28.10.2015 година.    

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

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

 
Бр. 42-11115/17 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5661. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА 

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09-1889/3 од 
28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/18 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5662. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА 

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09-3188/3 од 
28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/19 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5663. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.11.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈП МАКЕДОНИЈА ПАТ  

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈП Македонија пат - Скопје, бр.09-4713/2 од 
28.10.2015 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/20 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________  

5664. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.11.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈП МАКЕДОНИЈА 

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈП Македонија пат - Скопје, бр.09-4714/2 од 
28.10.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/21 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5665. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.11.2015 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈП МАКЕДОНИЈА  

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈП Македонија пат - Скопје, бр.09-2530/3 од 
28.10.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
  
Бр. 42-11115/22 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5666. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени пред-
мети во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 
104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 
148/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА  

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонија пат - Скопје, бр.09-2170/3 од 
30.10.2015 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-11115/23 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5667. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени пред-
мети во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 
104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 
148/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈП МАКЕДОНИЈА 

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈП Македонија пат - Скопје, бр.09-4728/2 од 
30.10.2015 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. 42-11115/24 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5668. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 10.11.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА  

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонија пат - Скопје, бр.09-4732/2 од 
30.10.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/25 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5669. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 
и 148/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 10.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА  

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонија пат - Скопје, бр.09-3172/3    од 
30.10.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/26 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5670. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 
и 148/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 10.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА  

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонија пат - Скопје, бр.09-4730/2 од 
30.10.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/27 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5671. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 10.11.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА  

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонија пат - Скопје, бр.09-4729/2 од 
30.10.2015 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-11115/28 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5672. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 
97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 10.11.2015 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА  

ПАТ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонија пат - Скопје, бр.09-4731/2 од 
30.10.2015 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-11115/29 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5673. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО 
УПРАВНА ПОСТАПКА  НА МИНИСТЕРСТВО ЗА  

ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети во управна поста-
пка  на Министерство за финансии – Царинска управа     
бр. 09- 3983/2 од 28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/30 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5674. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Министерство за финансии – Царинска управа   
бр.09-4699/1 од 28.10.2015 година.     

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

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

 
Бр. 42-11115/31 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5675. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе                                                       

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ЈЗУ – СПЕЦИЈАЛНА 
БОЛНИЦА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО  

„МАЈКА ТЕРЕЗА" СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и 
акушерство „Мајка Тереза“ Скопје бр. 09-4495/5 од 
28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/32 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5676. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО  

ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Град Скопје бр. 09-4697/1 од 28.10.2015 го-
дина.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/33 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5677. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО  

УПРАВНА ПОСТАПКА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети во управна поста-
пка на Град Скопје бр. 09-1345/2 од 28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/34 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5678. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Служба за општи и заеднички работи на Влада-
та на Република Македонија бр. 09-4696/1 од 
28.10.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/35 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5679. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.98/08, 145/10, 
104/13. 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2015 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО 
УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЦЕНТАР ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ СО КРИЗИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети во управна поста-
пка на Центар за управување со кризи бр. 09-4830/1 од 
6.11.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/36 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5680. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ЦЕНТАР ЗА УПРА-

ВУВАЊЕ СО КРИЗИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на Центар за управување со кризи бр. 09-4437/4 
од 6.11.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11115/37 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5681. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 10.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ИНСТИТУТ ЗА 

ФИЛМ-ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА ОХРИД 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Институт за филм-Филмска академија Охрид, бр. 
09-4836/2 од 10.11.2015 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. 42-11115/38 Заменик на претседателот 

10 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5682. 
Врз основа на член 31 став 11 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014 и 44/2015), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 10 ноември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИТЕТОТ ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОТ 

ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
 
1. Ари Јухани (Ari Juhani) се разрешува од долж-

носта член на Комитетот за одобрување на инвестиции 
на Фондот за иновации и технолошки развој, на негово 
барање. 

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

 
Бр. 24-11514/1 Претседател на Владата 

10 ноември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5683. 

Врз основа на член 10 од Законот за основање на 
Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-
зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 12 ноември 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА 

НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за странски инвестиции и промоција на извозот на Ре-
публика Македонија, до именување на директор по об-
јавен јавен оглас, се именува Висар Фида. 

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

 
 

Бр. 24-11553/1 
Заменик претседател 

на Владата на Република 
12 ноември 2015 година Македонија, 

Скопје м-р Зоран Старвески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

5684. 
Врз основа на член 56 став (5) од Законот за произ-

води за заштита на растенијата („Службен весник на 
Република Македонија” бр.110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 
69/13, 10/15 и 129/15), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
И ПРИНЦИПИТЕ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ  

СОВЕТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и принципите за работа 

на стручниот совет („ Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 67/12 ), во членот 3 во ставот (1), збо-
ровите „ шест пати “ се заменуваат со зборот „ еднаш “. 

 
Член 2 

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

 
Бр.17-284/3 Министер за земјоделство, 

2 ноември 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

_________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5685. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14 и 153/15) и член 18 став 5 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 
90/09, 67/10, 26/13, 15/15 и 153/15), Советот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ ПОВРЗАНИ  

ЛИЦА 
                
1. Во Одлуката за начинот на утврдување поврзани 

лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/08, 72/13 и 121/15), во точката 4 алинејата 2 се мену-
ва и гласи: 

„- правно лице и лице коешто е член на орган на 
надзор и/или управување на тоа правно лице, освен до-
колку лицето коешто е член на орган на надзор и/или 
управување не остварува значително влијание врз уп-
равувањето и врз донесувањето на политиките и фи-
нансиските и деловните одлуки во тоа правно лице;“.  

2. Во точката 5 став 1 алинеја 3, точката и запирка-
та на крајот од реченицата се заменуваат со запирка и 
се додава зборот: „или“. 

Алинејата 4 се брише. 
Алинејата 5, којашто станува алинеја 4, се менува и 

гласи: 
„- две или повеќе лица имаат заеднички добавувач 

и/или заеднички извор на финансирање и/или отплата 
на обврските, при што, во случај на недостапност на 
тој добавувач/извор, не може лесно да се најде друг до-
бавувач/извор на средства“. 

По ставот 2 се додава нов став 3, којшто гласи: 
„Банката не е должна да ја утврдува поврзаноста од 

ставот 1 од оваа точка за лице чијашто вкупна изложе-
ност на кредитен ризик, вклучувајќи ја и изложеноста 
кон лицата поврзани со него согласно со точката 2 став 
1 алинеја 1 и точката 2 став 2 од оваа одлука, не надми-
нува 2% од сопствените средства на банката“. 

3. Во точката 6 став 1, зборовите: „централната или 
локалната власт“ се заменуваат со: „централната влада 
и локалната самоуправа“.  
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По ставот 1 се додава нов став 2, којшто гласи: 
„Како поврзани лица не се сметаат централната 

влада, локалната самоуправа или јавните институции 
со третман на централна влада во Република Македо-
нија со правните и/или физичките лица со кои претста-
вуваат единствен ризик, согласно со оваа одлука.“ 

4. Банките се должни да се усогласат со одредбите 
на оваа одлука најдоцна до 31 март 2016 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XV-1/2015 на Народната банка на 
12 ноември 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

5686. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 , 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 16.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина  Сирула, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Сирула, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Сирула. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15967/1  

16 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
5687. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 , 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 16.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина  Скребатно, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Скребатно, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Скребатно. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15968/1  

16 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
5688. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 16.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина  Струмица, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Струмица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Струмица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-15969/1  

16 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
5689. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 20.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Мажучиште, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мажучиште, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Мажучиште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-16138/1  

20 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
5690. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности  (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 20.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Селце, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Селце, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Селце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-16139/1  

20 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
5691. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности  (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 22.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Злести, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Злести, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Злести. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-16220/1  

22 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
5692. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Алинци, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Алинци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Алинци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-16406/1  

27 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
5693. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Новоселани, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Новоселани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Новоселани.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-16407/1  

27 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
5694. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Оптичари, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Оптичари, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Оптичари.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-16408/1  

27 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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5695. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.10.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Рапеш, која е во надлежност на од-
ржување на Одделението за катастар на недвижности  Би-
тола. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Рапеш, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Рапеш.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-16409/1  

27 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
5696. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.10.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Водно, која е во надлежност на одржу-
вање на Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Водно, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Горно Водно.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-16410/1  

27 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
5697. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.10.2015 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Старо Скопје, која е во надлежност на одржу-
вање на Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Старо Скопје, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Старо Скопје.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-16411/1  

27 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И 
МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 

5698. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за лековите 

и медицинските средства („Службен весник на Репуб-
лика Македонија", бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15 и 
154/15), директорот на Агенцијата за лекови и ме-
дицински средства донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ 
НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на ба-
рањето, формата и содржината на потребната докумен-
тација, начинот за признавање на одобрението за става-
ње во промет издадено од земјите на Европската унија, 
како и начинот за добивање условно одобрение за ста-
вање во промет на лекови за употреба во хуманата ме-
дицина. 

 
II. СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО 

 
Член 2 

Барањето за ставање на лек во промет (во натамош-
ниот текст: барање) содржи: 

1. пропратно писмо, 
2. образец на барање, 
3. документација за лекот која е пропишана со овој 

правилник во согласност со член 20 од Законот за леко-
вите и медицинските средства (во натамошниот текст: 
Закон), 

4. доказ дека подносителот има вработено лице од-
говрно за фармаковигиланца со податоци за име и пре-
зиме, стручна подготовка, постојана адреса и други ин-
формации за контакт со лицето одговорно за фармако-
вигиланца, потребни за функционирањето на системот 
на фармаковигиланца, и тоа најмалку: телефонски 
број(еви) на кои ќе обезбеди постојана достапност, број 
на факс, адреса на електронска пошта, и копија на дип-
ломата на лицето одговорно за фармаковигиланца, и 

5. доказ за платена административна такса и плате-
ни надоместоци. 

Барањето, покрај документацијата од став 1 на овој 
член, во зависност од подносителот на барањето сод-
ржи и: 

1. доказ дека подносителот е запишан во Централ-
ниот регистaр на Република Македонија за производи-
тел на лекови со регистрирано седиште во Република 
Македонија, 

2. договор за застапување во кој е содржано и ва-
жечкото осигурување на територијата на Република 
Македонија со странскиот производител на лекот и до-
каз дека подносителот е запишан во Централниот ре-
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гистaр на Република Македонија за правен застапник 
на странски производител со регистрирано седиште во 
Република Македонија, 

3. доказ дека подносителот е запишан во Централ-
ниот регистaр на Република Македонија и важечкото 
осигурување на територијата на Република Македонија 
со странскиот производител на лекот за подружница и 
за трговско преставништво на странски производител 
со регистрирано седиште во Република Македонија. 

Кон барањето подносителот доставува и примероци 
на лековите во количина која е потребна за испитување 
и лабораториска контрола на квалитетот на лекот, ос-
вен во постапката за признавање на одобрението за 
ставање во промет издадено од земјите на Европската 
унија. 

Точноста на податоците во барањето и од докумен-
тацијата ја потврдува одговорното лице за постапката 
на добивање на одобрение (во натамошниот текст: од-
говорно лице) кое е потписник на барањето. 

 
Член 3 

Барањето, покрај административниотдел од доку-
ментацијата од член 20 став 1 точка 1 од Законот, во 
зависност од видот на барањето, содржи за: 

1. барање со целосно сопствени податоци: 
- сопствени податоци од подносителот на барањето, 

односно од производителот за фармацевтските, хемис-
ките и биолошките испитувања, 

- сопствени податоци за спроведените преткли-
нички, фармаколошко–токсиколошки испитувања и  

- сопствени податоци за клиничките испитувања. 
2. барање со комбинирани податоци: 
- сопствени податоци од подносителот на барањето, 

односно од производителот за фармацевтските, хемис-
ките и биолошките испитувања, 

- сопствени податоци за спроведените преткли-
нички, фармаколошко–токсиколошки испитувања, во 
комбинација со податоци од стручна литература и 

- сопствени податоци за клиничките испитувања, во 
комбинација со податоци од стручна литература. 

3. барање за генерички лек: 
- сопствени податоци од подносителот на барањето, 

односно од производителот за фармацевтските, хемис-
ките и биолошките испитувања и  

- податоци за спроведените фармаколошко–токси-
колошки и клинички испитувања на есенцијално слич-
ниот лек што има одобрение за ставање во промет во 
Република Македонија или било која земја членка на 
Европската унија, ако референтниот лек е во промет 
најмалку осум години. Подносителот на барањето 
есенцијалната сличност ја докажува со студии на био-
расположивост или на друг начин ако може да докаже 
дека генеричкиот лек ги задоволува соодветните крите-
риуми дефинирани во научните упатства. 

4. хибридно барање : 
- сопствени податоци од подносителот на барањето, 

односно од производителот за фармацевтските, хемис-
ките и биолошките испитувања,  

- податоци за спроведените фармаколошко–токси-
колошки испитувања или за клиничките испитувања 
или за двете испитувања на есенцијално сличниот лек 
што има одобрение за ставање во промет во Република 
Македонија или било која земја членка на Европската 
унија,  

- сопствени резултати од подносителот на бара-
њето, односно од производителот за спроведените 
претклинички, фармаколошко–токсиколошки испиту-
вања и/или за спроведените клинички испитувања за да 
ги надополни наведените податоци со цел да се пре-
мостат информациите што недостасуваат во случаи ко-
га лекот не потпаѓа под дефиницијата на генерички лек 
или кога биоеквивалентноста не може да се докаже 

преку студии за биоеквивалентност или во случај на 
промена во терапевтските индикации, јачината, фар-
мацевтската форма односно начинот на примена на ак-
тивната супстанција, во однос на референтниот лек. 

5. барање за биолошки сличен лек:  
- сопствени податоци од подносителот на барањето, 

односно од производителот за фармацевтските, хемис-
ките и биолошките испитувања, 

- сопствени податоци за спроведените претклинич-
ки (фармаколошко–токсиколошки) и клинички испиту-
вања на лекот за кој е поднесено барањето, 

- податоци од подносителот на барањето, односно од 
производителот за разликите во однос на референтниот 
биолошки лек за спроведените претклинички (фармако-
лошко–токсиколошки) и клинички испитувања, 

- сопствени податоци од подносителот на барањето 
што се однесуваат на која било друга разлика или про-
мена во потеклото на активната супстанција и почетни-
те суровини, производството, квалитетот, ефикасноста  
и безбедноста помеѓу референтниот лек и лекот за кој 
се поднесува барањето,  

- проценка за квалитетот, безбедноста и ефикаснос-
та на лекот издадена од Европската агенција за лекови 
(во натамошниот текст: ЕМА), 

- копија од одобрението за ставање во промет изда-
дено од ЕМА/Европската комисија, 

- изјава дека документацијата поднесена во ЕМА, 
најдоцна до 15 дена ќе биде ставена на располагање на 
Агенцијата за лекови и медицински средства (во ната-
мошниот текст: Агенцијата), по нејзино барање. 

Видот и обемот на потребните податоци треба да 
биде во согласност со овој правилник и соодветните 
критериуми дефинирани во научните упатства и истите 
се проценуваат поединечно. Како реферeнтни научни 
упатства се користат официјални водичи, општи и про-
дукт-специфични за класата на биолошки слични леко-
ви објавени на веб страницата на ЕМА.  

Во случај кога референтниот лек има повеќе од ед-
на индикација, ефикасноста и безбедноста на примена 
на биолошки сличниот лек треба да биде оправданa и 
докажанa за секоја од поединечните индикации. 

6. барање за лек со добро етаблирана употреба: 
- сопствени податоци од подносителот на барањето, 

односно од производителот за фармацевтските, хемис-
ките и биолошките испитувања, 

- податоците за спроведените претклинички фарма-
колошко–токсиколошки испитувања и/или клинички 
испитувања се објавени во стручна литература, под ус-
лов супстанцијата во лекот да е добро етаблирана, ка-
рактеристиките на лекот да се добро познати, неговата 
ефикасност да е докажана и ако активната супстанција 
во лекот е во употреба најмалку десет години во Репуб-
лика Македонија или во Европската унија, и ако пода-
тоците се кохерентни и доволни и овозможуваат да се 
изврши екстраполација од супстанцијата до лекот за 
кој се бара одобрение за ставање во промет. Ако одре-
дени податоци од стручната литература не се доволни, 
подносителот на барањето, ако е соодветно, доставува 
стручно издржано објаснување за состојките, нивната 
ефикасност и прифатлива безбедност, и дека и покрај 
тоа што недостасуваат одредени податоци, сепак е 
обезбедена безбедноста и ефикасноста на лекот. Тоа 
треба јасно да произлезе од стручните мислења за 
претклиничката фармаколошко–токсиколошка и кли-
ничка документација што се исто така дел од поднесе-
ната документација. 

7. барање за фиксна комбинација: 
- сопствени податоци од подносителот на барањето, 

односно од производителот за фармацевтските, хемис-
ките и биолошките испитувања, 

- резултати од претклиничките испитувања што се 
однесуваат на предложената комбинација на активните 
супстанции, 
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- резултати од клиничките испитувања што се одне-
суваат на предложената комбинација на активните суп-
станции. 

Резултатите од претклиничките и клиничките испи-
тувања се доставуваат за предложената комбинација на 
активните супстанции, а не за секоја активна суп-
станција посебно. 

8. барање со информирана согласност: 
- согласност на носителот на одобрението за става-

ње на лек во промет за користење на неговата докумен-
тација за фармацевтските, хемиските и биолошките, 
претклиничките фармаколошко–токсиколошките испи-
тувања односно клиничките испитувања. 

Сите документи во врска со квалитетот (фармацевт-
ски, хемиски и биолошки податоци), безбедноста (фар-
маколошки и токсиколошки податоци) и/или ефикас-
носта (клинички податоци) се доставуваат во зависност 
од видот на барањето. 

 
III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОТРЕБНАТА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 4 
Подносителот на барањето ги доставува потребните 

податоци и документација во форма на Општа технич-
ка документација - Common Technical Document (во на-
тамошниот текст: CTD досие), составена од 5 модули: 

- модул 1 содржи административни податоци; 
- модул 2 содржи стручни мислења за документаци-

јата на лекот, во врска со квалитетот согласно Модул 3, 
претклиничките испитувања согласно Модул 4 и кли-
ничките испитувања согласно Модул 5; 

- модул 3 содржи фармацевтски, хемиски и био-
лошки испитувања; 

- модул 4 содржи претклинички фармаколошко-
токсиколошки испитувања и 

- Модул 5 содржи клинички испитувања. 
По исклучок од став 1 на овој член, документација-

та за лекот може да се поднесе и во старата европска 
форма (во натамошниот текст: Европско досие). 

 
Член 5 

Модулот 1 се доставува во печатена форма во ори-
гинал или заверен препис, а образецот на барањето, 
збирниот извештај за особините на лекот и упатството 
за пациентот, покрај печатената форма се поднесуваат 
и во електронска форма. 

Документацијата од модулите 2, 3, 4 и 5 се доставу-
ва во форма на фотокопија со писмена изјава на одго-
ворното лице со која потврдува дека фотокопијата е 
верна на оригиналната документација. 

По исклучок од став 2 на овој член, документација-
та од модулите 2, 3, 4 и 5 може да се достави и во елек-
тронска форма (е-CTD) со писмена изјава од одговор-
ното лице со која потврдува дека електронската форма 
е верна на оригиналната документација и писмена изја-
ва дека, по барање на Агенцијата ќе ја поднесе доку-
ментацијата во печатена форма најдоцна 30 дена од 
приемот на барањето. 

Документацијата може да се достави на македонски 
јазик и/или на англиски јазик како еден од службените 
јазици кој е во употреба во Европската унија, освен 
збирниот извештај за особините на лекот и упатството 
за пациентот. 

 
Член 6 

Модул 1 од член 4 став 1 алинеја 1 од овој правил-
ник содржи административни податоци и тоа: 

1.0. пропратно писмо; 
1.1. детален преглед на содржината на документа-

цијата во форма на CTD (индекс на модули); 
1.2. пополнет образец на барање; 

1.3. информации за лекот: 
- предлог име и доказ дека производителот е исклу-

чителен носител на сите права на името на лекот, однос-
но сопственик, ако не се работи за незаштитено име, 

- предлог на збирен извештај за особините на лекот 
и предлог на упатство за пациентот, 

- збирен извештај за особините на лекот и упатство 
за пациентот, одобрени од надлежен орган на земјата 
производител (за странски производители), 

- предлог пакување (надворешно и/или контактно), 
- оригинално пакување на лекот (за странски произ-

водители), 
- информации за консултирање на целни групи на 

пациенти за разбирливоста на упатството за пациентот, 
- информации за издадени одобренија за ставање на ле-

кот во промет во земји членки на Европска унија и други 
земји и информации дека лекот се наоѓа во промет во тие 
земји, како и детални објаснувања за евентуално одбивање 
на одобрението за ставање во промет во било која земја, 

- сертификат за фармацевтски производ (за стран-
ски производители), 

- информации за производителот, информации за 
местата на производство, одобрение за производство 
засновано на исполнување на барањата за добрата про-
изводна пракса - Good manufacturing practice (во ната-
мошниот текст:GMP) и сертификат за GMP не постар 
од три години, 

- информација напишана во Брајлови ознаки, во 
согласност со барањата на одредбите од членовите 83 и 
84 од Законот кои се однесуваат на надворешното па-
кување и упатството за пациентот; 

1.4. потпишани изјави со биографски податоци на 
стручните лица за: 

- фармацевтско-хемиско и биолошкиот дел на доку-
ментацијата, 

- претклиничкиот (фармаколошко-токсиколошки) 
дел на документацијата, 

- клиничкиот дел на документацијата; 
1.5. посебни предлози за различни видови на бара-

ња во согласност со член 3 став 1 точка 1 до 8 од овој 
правилник; 

1.6. проценка на ризикот по животната средина: 
- за лековите што не содржат генетски модифици-

рани организми, меѓутоа преставуваат закана по жи-
вотната средина и 

- за лековите што содржат генетски модифицирани 
организми; 

1.7. други податоци, и тоа: 
- детален опис на системот за фармаковигиланца и, 

ако е применливо, детален опис на системот за справу-
вање со ризик, 

- податоци за клиничките испитувања, ако се спро-
ведени надвор од земјите на Европската унија, ако е 
тоа применливо, и 

- други податоци во согласност со барањата на 
Агенцијата. 

 
Член 7 

Пропратното писмо од член 2 став 1 точка 1 од овој 
правилник, содржи: 

- меморандум/лого, име и адреса на подносителот 
на барањето; 

- вид на барањето; 
- име на лекот; 
- фармацевтска дозирана форма, јачина и големина 

на пакувањето; 
- име на производителот; 
- предлог за ATC код; 
- начин на употреба и предлог начин на издавање 

на лекот; 
- податоци за бројот на класери/фолдери, како и за 

видот и бројот на носачите/медиумите на електронски 
записи; 

- датум и потпис на одговорното лице. 
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Во случај на повеќе барања за еден лек со различна 
фармацевтска дозирана форма, јачина и големина на 
пакувањето, пропратното писмо, содржи податоци за 
секое поединечно барање. 

Во прилог на пропратното писмо се доставува и: 
- изјава дека пополнетиот образец на барањето, 

стручнoтo мислењe за квалитетот на лекот, збирниот 
извештај за особините на лекот и фармацевтската, хе-
миската и биолошката документација се изготвени во 
два идентични примероци и дека еден примерок ќе се 
достави до овластената лабораторија за испитување и 
контрола на лекови најдоцна пет работни дена од под-
несувањето на документацијата до Агенцијата. 

 
Член 8 

Oбразецот на барањето од член 2 став 1 точка 2 од 
овој правилник се поднесува за секоја фармацевтска 
форма, јачина и големина на пакување на лекот и ги 
содржи следниве податоци: 

1. информации за видот на барањето и постапката; 
2. информации за лекот; 
3. информации за научните сознанија за лекот; 
4. информации за употреба на лекот кај деца; 
5. информации за добиени одобренија за ставање на 

лекот во промет во други земји и  
6. секоја друга потребна информација за доставени-

те документи: 
- во случај на барање од член 3 став 1 точка 8 од 

овој правилник, доказ дека носителот на одобрението 
за ставање на лекот во промет се согласува да се корис-
тат референците од неговата документација во поста-
пката потребна за добивање на одобрение за ставање 
во промет на предметниот лек; 

- информација дека подносителот на барањето има 
свое седиште во Република Македонија; 

- информации за квалификациите за лицата одго-
ворни за фармаковигиланца; 

- одобрение за производство за сите производни ло-
кации наведени во документацијата издадено во сог-
ласност со критериумите на GMP; 

- шематски приказ и поврзаност на вклучените раз-
лични производни локации на лекот односно на него-
вите активни супстанции; 

- извештај и сертификат од надлежните органи кои 
извршиле инспектирање на условите за добра произ-
водна пракса на сите вклучени различни производни 
локации. Сертификатот за GMP не треба да биде по-
стар од три години. Се приложува и преглед на сите 
други инспекции поврзани со добрата производна 
пракса спроведени во последните две години; 

- писмена изјава од производителот за пристапнос-
та до оригиналот односно заверена копија на мастер 
фајлот на лекот Drug Master File (во натамошниот 
текст: DMF) или заверена копија од сертификатот за 
соодветност на Европската фармакопеја -Europian 
pharmacopoea (во натамошниот текст: Ph.Eur.); 

- писмена согласност од производителот на актив-
ната супстанција во која се изјавува дека подносителот 
на барањето ќе биде информиран за секоја промена 
што ќе настане во процесот на производство на актив-
ната супстанција или во нејзината спецификација; 

- сертификатот за соодветност на Ph.Eur. во врска 
со постоење на агенси што пренесуваат животинска 
спонгиформна енцефалопатија – Transmissible 
Spongiform encephalopathy (во натамошниот текст: 
ТSЕ) односно докази дека супстанциите од животинско 
потекло се произведуваат во согласност со одредбите 
на европската фармакопеја и инструкциите од Европ-
ската комисија кои се однесуваат на сведување на ри-
зикот од инфекции од ТSЕ на минимум; 

- писмено одобрение во врска со ослободувањето 
на генетски модификувани организми во животната 
средина од надлежен орган; 

- проценка за квалитетот, безбедноста и ефикаснос-
та на лекот од ЕМА односно од националниот надле-
жен орган, ако постои; 

- список на земји, односно на барање на Агенцијата, 
копии од сите одобренија за ставање на лекот во про-
мет издадени од други земји членки на Европската 
унија, заедно со список на земји во кои е поднесено, 
одбиено или повлечено барањето за ставање на лекот 
во промет и детален опис на причините за одбивање; 

- во случај на вакцини, копија од сертификатот на 
ЕМА за мастер фајлот за антигенот на вакцината; 

- во случај на лекови добиени со преработка на чо-
вечка крв или човечка плазма, копија од сертификатот 
на ЕМА за мастер фајлот на плазмата; 

- писмена изјава од носителот на одобрението за 
ставање на лекот во промет дека процесот на производ-
ство на активната супстанција е спроведен во соглас-
ност со начелата на добрата производна пракса за влез-
ните супстанции, со исклучок на крвта и крвните ком-
поненти и 

- други потребни информации на барање на 
Агенцијата. 

Образецот на барањето за добивање на одобрение 
за ставање на лек во промет е дадено во прилог и е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

Збирниот извештај за особините на лекот од член 6 
точка 1.3. алинеја 2 од овој правилник за секоја фар-
мацевтска дозирана форма и јачина содржи:  

1. Име на лекот, јачина и фармацевтска дозирана 
форма;  

2. Квалитативен и квантитативен состав на активна-
та супстанција(и) и на ексципиенсите;  

3. Фармацевтска дозирана форма;  
4. Клинички податоци:  
4.1. терапевтски индикации;  
4.2. дозирање и начин на употреба кај возрасни, и 

ако е потребно, кај деца;  
4.3. контраиндикации;  
4.4. посебни мерки на претпазливост и посебни пре-

дупредувања за употреба на лекот; во случај на имуно-
лошки лекови сите потребни мерки на предупредувања 
што треба да се дадат од страна на здравствените ра-
ботници пред лекот да бидe даден на пациентите, заед-
но со потребните мерки на претпазливост што треба да 
бидат преземени од страна на пациентот; 

 4.5. интеракции со други лекови и други форми на 
интеракции; 

4.6. употреба за време на бременост и доење;  
4.7. ефекти врз способноста за возење и ракување 

со машини;  
4.8. несакани дејства;  
4.9. предозирање (симптоми, потребни мерки, анти-

доти).  
5. Фармаколошки податоци:  
5.1. фармакодинамски својства;  
5.2. фармакокинетски својства;  
5.3. претклинички податоци за безбедноста.  
6. Фармацевтски податоци:  
6.1. листа на ексципиенси (Ph.Eur);  
6.2. инкомпатибилност;  
6.3. рок на траење, или ако е потребно, и рок на 

употреба по првата реконституција на производот или 
по првото отворање на контактното пакување;  

6.4. начин на чување;  
6.5. природа и содржина на пакувањето;  
6.6. посебни мерки на претпазливост при отстрану-

вање на неупотребените производи односно отпадните 
материјали, ако е потребно.  

7. Носител на одобрението за ставање на лекот во 
промет;  

8. Број (еви) на одобрението (јата) за ставање на ле-
кот во промет;  

9. Датум на првото одобрение за ставање на лекот 
во промет и датум на последното обновено одобрение; 

10. Датум на последната ревизија на текстот; 
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11. За радиофармацевтските препарати - детални 
информации за внатрешната доза на радијација;  

12. За радиофармацевтските препарати - дополни-
телни детални информации за подготовката на препа-
ратот и контролата на квалитетот на подготовката, и по 
потреба да се наведе најдолгиот рок на траење на по-
лупроизводот, како на пример елуат, односно непосре-
дно подготвениот лек што ги исполнува барањата на 
спецификациите.  

Збирниот извештај за особините на генерички леко-
ви ја има содржината од став 1 на овој член, освен де-
ловите што се однесуваат на индикациите и фар-
мацевтските дозирани форми на референтниот лек што 
сеуште имаат патентна заштита. 

Збирниот извештај за особините на лекот ги содржи 
податоците од став 1 на овој член и се изготвува во 
согласност со „Упатството за збирниот извештај за 
особините на лекот“ на Европската комисија, кој е дел 
од пропишаните правила за лековите во Европската 
унија и согласно со стручните изрази што се во употре-
ба во Република Македонија.  

Содржината на текстот на збирниот извештај од 
став 1 на овој член може да биде иста за различни фар-
мацевтски дозирани форми или јачини што имаат 
идентични или слични фармакокинетски својства, се 
користат за исти индикации, имаат ист начин на упот-
реба, исти контраиндикации, предупредувања, мерки 
на претпазливост, како и несакани дејства, при што ек-
спициенсите се наведуваат за секоја фармацевтска до-
зирана форма, и ако е потребно, за секоја јачина.  

Подносителот на барањето збирниот извештај за 
особините на лекот го доставува и во оригинален текст 
потврден од страна на надлежен орган на земјата про-
изводител, ако постои и на англиски јазик. 

 
Член 10 

Предлог пакувањето на лекот (надворешно и/или 
контактно) од член 6 точка 1.3 алинеја 4 од овој пра-
вилник ги содржи податоците за лекот во согласност со 
членот 83 од Законот и подазконскиот акт со кој се 
пропишани податоците што се содржат на надвореш-
ното и контактното пакување. 

 
Член 11 

Предлог текстот на упатството за пациентот од 
член 6 точка 1.3. алинеја 2 од овој правилник ги сод-
ржи податоците за лекот во согласност со членот 84 од 
Законот и подзаконскиот акт за содржината на упат-
ството за употреба.  

Содржината на текстот на упатството од став 1 на 
овој член може да биде заедничка за различни фар-
мацевтски дозирани форми или јачини што имаат 
идентични или слични фармакокинетски својства, се 
користат за исти индикации, имаат ист начин на упот-
реба, исти контраиндикации, предупредувања, мерки 
на претпазливост, како и несакани дејства, при што ек-
спициенсите се наведуваат за секоја фармацевтска до-
зирана форма, и ако е потребно, за секоја јачина.  

Подносителот на барањето упатството за пациентот 
го доставува и во оригинален текст потврден од страна 
на надлежен орган на земјата производител, ако постои 
и на англиски јазик.  

 
Член 12 

Изјавите од член 6 точка 1.4. од овој правилник тре-
ба да се потпишани од стручното лице кое го изготви-
ло мислењето како гаранција за наведените податоци 
со датумот на изработката.  

Стручното лице во прилог на изјавата доставува би-
ографски и библиографски податоци како потврда за 
неговата компетентност и независност во евалуацијата 
на податоците.  

 
Член 13 

Барањето од членовите 2 и 3 од овој правилник, во 
зависност од видот, може да содржи и дополнителни 
информации за:  

- барање за лек со добро етаблирана употреба;  
- барање за генерички лек;  
- хибридното барање;  
- биолошки сличен лек;  
- фиксна комбинација;  
- барањето во посебни случаи или за добивање на 

условно одобрение и  
- барање со комбинирани податоци. 
 

Член 14 
За лековите што содржат генетски модифицирани 

организми и за лековите што не содржат генетски мо-
дифицирани организми, но претставуваат ризик по жи-
вотната средина според начинот на нивната употреба 
и/или начинот на нивното отстранување и уништу-
вање, или според двете, барањето содржи и проценка 
за ризикот по животната средина. 

 
Член 15 

Модулот 2 од член 4 став 1 алинеја 2 од овој пра-
вилник содржи збирни стручни мислења за Модулите 
3, 4 и 5, и тоа:  

2.1. содржина на Модулите 2, 3, 4 и 5 (индекс);  
2.2. вовед;  
2.3. стручно мислење за квалитетот на лекот:  
2.3.S. активна супстанција;  
2.3.S.1. општи информации;  
2.3.S.2. производство;  
2.3.S.3. карактеристики;  
2.3.S.4. контрола на активна супстанција;  
2.3.S.5. референтни стандарди или материјали;  
2.3.S.6. контактно/надворешно пакување;  
2.3.S.7. стабилност;  
2.3.P. лек/готов производ;  
2.3.P.1. опис и деклариран состав на лекот;  
2.3.P.2. развој на лекот;  
2.3.P.3. производство;  
2.3.P.4. контрола на ексципиенси;  
2.3.P.5. контрола на лекот;  
2.3.P.6. референтни стандарди или материјали;  
2.3.P.7. контактно/надворешно пакување;  
2.3.P.8. стабилност;  
2.3.A. прилози;  
2.3.A.1. простории и опрема;  
2.3.A.2. проценка на ризикот од неочекувана надво-

решна контаминација;  
2.3.A.3. нови ексципиенси;  
2.3.R. регионални информации;  
2.4. преглед на претклиничката документација; 
2.5. преглед на клиничката документација:  
2.5.1. образложение за развојот на лекот;  
2.5.2. преглед на биофармацевтските податоци;  
2.5.3. преглед на клиничката фармакологија;  
2.5.4. преглед на ефикасноста;  
2.5.5. преглед на безбедноста;  
2.5.6. резултати од проценката на односот ризик/ко-

рист;  
2.5.7. повикување на литература и цитирана литера-

тура;  
2.6. стручно мислење за претклиничката документа-

ција или испитување;  
2.6.1. вовед;  
2.6.2. пишан збирен извештај за фармаколошките 

податоци:  
2.6.2.1. краток збирен извештај;  
2.6.2.2. примарна фармакодинамика;  
2.6.2.3. секундарна фармакодинамика; 
2.6.2.4. испитувања за фармаколошката безбедност;  
2.6.2.5. фармакодинамски интеракции;  
2.6.2.6. дискусија и заклучоци;  
2.6.2.7. табели и дијаграми;  
2.6.3. табеларен збирен извештај за фармаколошки-

те податоци;  
2.6.4. табеларен збирен извештај за фармакокинет-

ските податоци:  
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2.6.4.1. краток збирен извештај;  
2.6.4.2. метод на анализа;  
2.6.4.3. абсорпција;  
2.6.4.4. дистрибуција;  
2.6.4.5. метаболизам;  
2.6.4.6. елиминација;  
2.6.4.7. фармакокинетски интеракции;  
2.6.4.8. други фармакокинетски испитувања;  
2.6.4.9. дискусија и заклучоци;  
2.6.4.10. табели и дијаграми;  
2.6.5. табеларен збирен извештај за фармакокинет-

ските податоци;  
2.6.6. пишан збирен извештај за токсиколошките 

податоци:  
2.6.6.1. краток збирен извештај;  
2.6.6.2. токсичност после еднократно дозирање;  
2.6.6.3. токсичност после повеќекратно дозирање;  
2.6.6.4. генотоксичност;  
2.6.6.5. канцерогеност;  
2.6.6.6. токсично влијание врз способноста за реп-

родукција;  
2.6.6.7. локална подносливост;  
2.6.6.8. други токсиколошки испитувања (ако по-

стојат);  
2.6.6.9. дискусија и заклучоци;  
2.6.6.10. табели и дијаграми;  
2.6.7. табеларен збирен извештај за токсиколошките 

податоци; 
2.7. стручно мислење за клиничката документација 

или испитување:  
2.7.1. збирен извештај за спроведените биофар-

мацевтски испитувања и на користените аналитички 
методи;  

2.7.1.1. основи и преглед;  
2.7.1.2. збирен извештај за резултатите од поеди-

нечните испитувања;  
2.7.1.3. споредбен извештај и анализа на резултати-

те од испитувањата;  
2.7.1.4. прилог;  
2.7.2. збирен извештај на клиничките фармаколош-

ки испитувања;  
2.7.2.1. основи и преглед;  
2.7.2.2. збирен извештај за резултатите од поеди-

нечните испитувања; 
2.7.2.3. споредбен извештај и анализа на резултати-

те од испитувањата;  
2.7.2.4. посебни испитувања;  
2.7.2.5. прилог;  
2.7.3. збирен извештај за клиничката ефикасност:  
2.7.3.1. основи и преглед на клиничката ефикас-

ност;  
2.7.3.2. збирен извештај од резултатите на поеди-

нечните испитувања;  
2.7.3.3. споредбен извештај и анализа на резултати-

те од испитувањата;  
2.7.3.4. анализа на клиничките податоци важни за 

препорачаниот режим на дозирање; 
2.7.3.5. времетраење на ефикасноста и/или поднос-

ливоста;  
2.7.3.6. прилог;  
2.7.4. збирен извештај за клиничката безбедност; 
2.7.4.1. изложеност кон лекот;  
2.7.4.2. несакани настани;  
2.7.4.3. проценка за клиничките лабораториски па-

раметри;  
2.7.4.4. витални знаци, физички и други наоди пов-

рзани со безбедноста на лекот; 
2.7.4.5. безбедност во специфични состојби и спе-

цифични групи на пациенти;  
2.7.4.6. податоци после ставање на лекот во промет;  
2.7.4.7. прилог;  
2.7.5. повикување на литература и цитирана литера-

тура;  
2.7.6. краток преглед на поединечните испитувања.  

Модулот 2 од став 1 на овој член содржи и биог-
рафски и библиографски податоци за користената 
стручна литература изготвени од стручното лице кое го 
подготвило стручното мислење. 

 
Член 16 

Модулот 3 од член 4 став 1 алинеја 3 од овој пра-
вилник содржи податоци за квалитетот на лекот (фар-
мацевтски, хемиски и биолошки податоци), и тоа:  

3.1. содржина на Модул 3 (индекс); 
3.2. податоци за:  
3.2.S. активна супстанција/и  
3.2.S.1. општи податоци:  
3.2.S.1.1. номенклатура;  
3.2.S.1.2. структура;  
3.2.S.1.3. општи особини;  
3.2.S.2. производство:  
3.2.S.2.1. производители;  
3.2.S.2.2. опис на процесот на производството и 

процесна контрола;  
3.2.S.2.3. контрола на влезните супстанции и материјали;  
3.2.S.2.4. критични етапи и контрола на меѓупроиз-

вод(ите);  
3.2.S.2.5. валидација и/или проценка на процесот на 

производство;  
3.2.S.2.6. развој на процесот на производство;  
3.2.S.3. карактеризација:  
3.2.S.3.1. објаснување на структурата и други пое-

диности;  
3.2.S.3.2. онечистувања;  
3.2.S.4. контрола на активната супстанција:  
3.2.S.4.1. спецификации;  
3.2.S.4.2. аналитички методи;  
3.2.S.4.3. валидација на аналитички методи;  
3.2.S.4.4. аналитички испитувања на сериите;  
3.2.S.4.5. оправданост на спецификациите;  
3.2.S.5. референтни стандарди или материјали;  
3.2.S.6. контактно пакување;  
3.2.S.7. стабилност;  
3.2.P. лек/готов производ:  
3.2.P.1. опис и деклариран состав на лекот;  
3.2.P.2. развој на лекот; 
3.2.P.3. производство;  
3.2.P.3.1. производители;  
3.2.P.3.2. состав на произведените серии (производ-

на формула);  
3.2.P.3.3. опис на процесот на производство и про-

цесна контрола;  
3.2.P.3.4. критични етапи и контрола на меѓупроизвод (и); 
3.2.P.3.5. валидација и/или проценка на процесот на 

производство;  
3.2.P.4. контрола на ексципиенси:  
3.2.P.4.1. спецификации;  
3.2.P.4.2. аналитички методи;  
3.2.P.4.3. валидација на аналитички методи;  
3.2.P.4.4. оправданост на спецификацијата;  
3.2.P.4.5. ексципиенси од хумано или животинско 

потекло;  
3.2.P.4.6. нови ексципиенси;  
3.2.P.5. контрола на готов производ (лек):  
3.2.P.5.1. спецификации;  
3.2.P.5.2. аналитички методи;  
3.2.P.5.3. валидација на аналитички методи;  
3.2.P.5.4. аналитички испитувања на сериите;  
3.2.P.5.5. карактеристики на онечистувањата;  
3.2.P.5.6. оправданост на спецификацијата;  
3.2.P.6. референтни стандарди или материјали;  
3.2.P.7. контактно/надворешно пакување;  
3.2.P.8. стабилност;  
3.2.A. прилози:  
3.2.A.1. простории и опрема;  
3.2.A.2. проценка на ризикот од неочекувана надво-

решна контаминација;  
3.2.A.3. нови ексципиенси;  
3.2.R. регионални информации;  
3.3. повикување на литература и цитирана литература. 
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Член 17 
Модулот 4 од член 4 став 1 алинеја 4 од овој пра-

вилник содржи податоци за претклиничките испитува-
ња на лекот и тоа:  

4.1. содржина на Модул 4 (индекс);  
4.2. податоци за испитувањата:  
4.2.1. фармакологија:  
4.2.1.1. примарна фармакодинамика;  
4.2.1.2. секундарна фармакодинамика;  
4.2.1.3. фармаколошка безбедност на лекот;  
4.2.1.4. фармакодинамски интеракции;  
4.2.2. фармакокинетика:  
4.2.2.1. користени аналитички методи и извештаj за 

валидација на методитe;  
4.2.2.2. абсорбција;  
4.2.2.3. дистрибуција;  
4.2.2.4. метаболизам;  
4.2.2.5. елиминација;  
4.2.2.6. фармакокинетски интеракции; 
4.2.2.7. други фармакокинетски испитувања;  
4.2.3. токсикологија:  
4.2.3.1. токсичност по еднократно дозирање;  
4.2.3.2. токсичност по повеќекратно дозирање;  
4.2.3.3. генотоксичност;  
4.2.3.4. канцерогеност;  
4.2.3.5. токсично влијание врз способноста за реп-

родукција;  
4.2.3.6. локална подносливост; 
4.2.3.7. други токсиколошки испитувања (ако по-

стојат);  
4.3. повикување на литература и цитирана литература.  
 

Член 18 
Модул 5 од член 4 став 1 алинеја 5 од овој правилник 

содржи податоци за клиничките испитувања на лекот и 
тоа:  

5.1. содржина на модул 5 (индекс);  
5.2. табеларен преглед на сите клинички испиту-

вања;  
5.3. извештаи од клиничките испитувања:  
5.3.1. извештаи од испитувањата на биорасположи-

вост, односно биоеквиваленција;  
5.3.2. извештаи од фармакокинетските испитувања со 

користење на биолошки материјал од хумано потекло;  
5.3.3. извештаи од фармакокинетски испитувања на 

луѓе;  
5.3.4. извештаи од фармакодинамски испитувања на 

луѓе;  
5.3.5. извештаи од испитувањата за безбедноста и 

ефикасноста;  
5.3.6. извештаи од искуствата стекнати после става-

ње на лекот во промет со посебен акцент на односот 
ризик/корист;  

5.3.7. листи со извештаи и тест листи на пациенти 
како поединечни случаи (ако има);  

5.4. повикување на литература и цитирана литература. 
 

Член 19 
Во случај на барања за специфични групи на лекови 

во однос на потеклото на активната супстанција и во од-
нос на употребата на лекот, како и за лекови за напредна-
та терапија и биолошки слични лекови, формата и сод-
ржината на модулите се прилагодува за таа намена, со по-
себни делови обработени за тој вид на барање. 

 
IV. НАЧИН ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА 
СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ИЗДАДЕНО ОД ЗЕМЈИТЕ 

НА ЕРОПСКАТА УНИЈА 
 

Член 20 
Aкo лекот има одобрение за ставање во промет во 

Европската унија издадено според постапката за меѓу-
себно признавање или според децентрализирана поста-
пка, барањето може да се решава според постапка за 

признавање на одобрението за ставање во промет, во 
случаите во кои подносителот на барањето, заедно со 
документите потребни за постапката од член 29 став 2 
од Законот (во натамошниот текст: национална поста-
пка), доставува и:  

- проценка за квалитетот, безбедноста и ефикаснос-
та на лекот добиена во постапката за ставање на лекот 
во промет во референтната земја членка на ЕУ;  

- копија од одобрението за ставање во промет изда-
дено од референтната земја членка на ЕУ;  

- изјава дека документацијата поднесена во ре-
ферeнтната земја членка на ЕУ и документацијата под-
несена во Република Македонија се исти.  

Aко лекот има одобрение за ставање во промет во 
Европската унија издадено според централизирана по-
стапка, барањето се решава според постапка за призна-
вање на одобрението за ставање во промет, во случаите 
во кои подносителот на барањето, заедно со докумен-
тите наведени во Модул 1 доставува и:  

- проценка за квалитетот, безбедноста и ефикаснос-
та на лекот издадена од ЕМА; 

- копија од одобрението за ставање во промет изда-
дено од ЕМА/Европската комисија;  

- изјава дека документацијата поднесена во ЕМА, 
најдоцна до 15 дена ќе биде ставена на располагање на 
Агенцијата по нејзино барање. 

 
Член 21 

За формално комплетно или не комплетно барање 
се известува подносителот на барањето во писмена 
форма најдоцна 15 дена од денот на поднесувањето на 
барањето. 

 
V. НАЧИН НА ДОБИВАЊЕ НА УСЛОВНО ОДОБРЕНИЕ 

ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ 
 

Член 22 
(1) Во исклучителни случаи и оправдани причини 

што се однесуваат на здравјето на пациентите (ретки 
болести, етички аспекти, витално загрозувачки бо-
лести) подносителот на барањето доставува барање за 
добивање на условно одобрение за ставање на лекот во 
промет во кое ги наведува причините заради кои бара 
условно одобрение. 

(2) Барањето од став 1 на овој член, покрај адми-
нистративниот дел од документацијата од член 20 став 
1 точка 1 од Законот, содржи и друга потребна доку-
ментација пропишана со овој правилник во зависност 
од видот на барањето и причините заради кои се бара 
употреба на лекот за период од една година. 

 
VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 23 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за добивање на одоб-
рение за ставање на лек во промет („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.29/08). 

 
Член 24 

Започнатите постапки за добивање на одобрение за 
ставање на лек во промет според Правилникот за доби-
вање на одобрение за ставање на лек во промет 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.29/08) 
ќе завршат согласно овој правилник.  

 
Член 25 

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

 
Бр. 02-7854/3  

11 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Марија Дарковска - Серафимовска, с.р. 
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5699. 
Врз основа на член 13 став 9 од Законот за лековите 

и медицинските средства („Службен весник на Репуб-
лика Македонија", бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15 и 
154/15), директорот на Агенцијата за лекови и ме-
дицински средства донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРАНИЧЕН ПРОИЗ-
ВОД, НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕ И  ПОТРЕБНАТА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови за граничен производ, начинот на одобрување и 
потребната документацијата. 

 
Член 2 

Граничен производ е производ кој во својот состав 
содржи:  

- пробиотици;  
- активни компоненти од растително потекло и ис-

тиот во најмалку една држава членка на Европската 
унија да е класифициран како додаток на исхрана, а 
согласно посебните прописи кои се применуваат во Ре-
публика Македонија не може да се класифицира како 
додаток на исхрана;   

- витамини и минерали во количини поголеми од 
дозволените пропишани согласно посебните прописи 
кои се применуваат во Република Македонија, доколку 
истиот е класифициран како додаток на исхрана во нај-
малку една држава членка на Европската унија и нема 
регистриран производ со истата јачина во Република 
Македонија.  

 
Член 3 

Поблиски услови за граничен производ се: 
- составот на граничниот производ, 
- документацијата и 
- изгледот на надворешното и контактното паку-

вање. 
 

Член 4 
Барањето за одобрување на граничен производ се 

поднесува до Агенцијата за лекови и медицински сред-
ства (во натамошниот текст: Агенцијата) на образец кој 
е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Граничниот производ може да биде во фармацевт-
ска дозирана форма наменета за перорална, локална 
или друг начин на апликација освен за инјектирање 
и/или инфузија. 

Пред поднесување на барањето за одобрување на 
граничен производ се врши претходна класификација 
согласно критериумите утврдени во Законот за лекови-
те и медицинските средства, соодветните податоци од 
документацијата, несаканите дејства и безбедносниот 
профил на производот кој е предмет на класификација 
по добиено мислење од страна на Комисијата за класи-
фикација на производ, спакуван во фармацевтска дози-
рана форма.  

 
Член 5 

Кон барањето за одобрување на граничен производ  
се приложува: 

1. класификација на производот во категорија гра-
ничен производ извршена од страна на Агенцијата. 
Класификацијата на производот како граничен произ-
вод се врши за секој производ поединечно врз основа 
на составот од член 2 на овој правилник, 

2. список на држави во кои производот кој се 
предлага за одобрување се наоѓа во промет, 

3. примерок од производот со прилог сертификат за 
анализа од производителот (лабораториски наод) или 
предлог надворешно и контактно пакување со специ-
фикација за  квалитет на производот, 

4. упатство за употреба, 
5. изјава на одговорното лице на подносителот на 

барањето за веродостојноста на податоците, 
6. доказ дека подносителот на барањето е запишан 

во Централниот регистaр на Република Македонија со 
регистрирано седиште во Република Македонија и  

7. доказ за платена административна такса и платен 
надоместок за добивање на одобрение за запишување 
на граничен производ  . 

Барањето за одобрување на граничен производ  и 
упатството за употреба од став 1 точка 5 на овој член, 
покрај во печатена форма се поднесуваат и во елек-
тронска форма. 

 
Член 6 

Документацијата од член 5 од овој правилник се 
доставува во оригинал, односно фотокопија заверена 
на нотар или фотокопија на документи со писмена из-
јава на одговорното лице на подносителот на барањето 
со која потврдува дека фотокопијата е верна на ориги-
налната документација. 

 
Член 7 

Начинот на одобрување на граничниот производ 
опфаќа: 

1. проценка на надворешното и контактното паку-
вање и на упатството за употреба, и 

2. проценка на сертификатот за анализа од произво-
дителот. 

 
Член 8 

Надворешното и контактно пакување на гранични-
от производ од член 5 став 1 точка 4 од овој правилник 
ги содржи следните податоци:  

1. име на граничниот производ; 
2. фармацевтска дозирана форма и големина на па-

кување; 
3. квалитативен и/или квантитативен состав; 
4. датум на истекување на рокот за употреба на гра-

ничниот производ (месец и година); 
5. начин на чување на граничниот производ; 
6. предупредување да не се употребува граничниот 

производ пред да се прочита упатството за употреба на 
граничниот производ; 

7.  назив и адреса на производителот;  
8. назив и адреса на носителот кој е запишан во Ре-

гистарот на гранични производи;   
9. број под кој е запишан во Регистарот на гранични 

производи.  
10. други податоци, на барање на надлежниот ор-

ган. 
Податоците на надворешното пакување треба да 

бидат на македонски јазик, на оригиналната амбалажа 
или запишани на дополнителна налепница одобрена од 
страна на Агенцијата.    

 
Член 9 

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

 
Бр. 02-7994/3  

11 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Марија Дарковска - Серафимовска, с.р. 
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