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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112 - Стр. 3
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 септември 2009

9 септември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 112

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 септември 2009

9 септември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 112

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 септември 2009

Бодови во
случај на
исполнување

Максимум
поени

9 септември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112 - Стр. 9

Бодови во
случај на
исполнување

Максимум
поени

Стр. 10 - Бр. 112

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 септември 2009

9 септември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 112

Бр. 19-2806/1
23 јуни 2009 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 септември 2009

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

9 септември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112 - Стр. 13

2123.

УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА
НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
– ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2010 ГОДИНА

Стр. 14 - Бр. 112

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 19-4236/1
1 септември 2009 година
Скопје

9 септември 2009

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________________

2124.

УРЕДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА СО ПОВРШИНИ НА КОИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ
ОСЛОБОДУВА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАН РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ВО
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Бр. 19-4283/1
1 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

9 септември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112 - Стр. 15

2125.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Бр. 19-4243/1
24 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 16 - Бр. 112

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 септември 2009

2126.

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Бр. 19-4244/1
24 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

9 септември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2127.
Врз основа на член 51 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002
и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 јуни 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО
1. За заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво се именува Осман Шукриу.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-3023/1
16 јуни 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2128.
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 август 2009 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН
ЦЕНТАР
1. За претседател и членови на Управниот одбор на
Државниот испитен центар се именуваат:
а) за претседател
- Елена Ивановска - вработена во Министерството
за образование и наука.
б) за членови:
- Трајанка Аврамоска - вработена во Државниот испитен центар,
- Даниела Јорданова - вработена во Државниот испитен центар,
- Иванка Мијиќ - вработена во Бирото за развој на
образованието,
- Маја Величковска - вработена во Бирото за развој
на образованието,
- Ридван Зеќири - претставник од Центарот за
стручно образование и обука,
- проф. д-р Саша Митрев - претставник од Интеруниверзитетската конференција.
2. Ова решение влегува ви сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4246/2
18 август 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Бр. 112 - Стр. 17

2129.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 септември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН ПРЕТСТАВНИК
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ЕВРОПСКИТЕ
ИНТЕГРАЦИИ
1. За специјален претставник на Владата на Република Македонија за прашања од областа на европските
интеграции се именува Дејан Ѓоршоски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4452/1
1 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

2130.
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2002,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004,
69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008 и 6/2009),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 септември 2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
1. За државен секретар во Министерството за образование и наука се именува Елизабета Тодоровска,
раководител на Секторот за општи работи и поддршка
на министерот во Министерството за образование и
наука.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 33-4466/1
1 септември 2009 година
Скопје

Претседателот на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 18 - Бр. 112

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 септември 2009

2131.

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ ПОД ЗАШТИТА ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

9 септември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 112

Бр. 19-3964/1
1 септември 2009 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 септември 2009

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

9 септември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112 - Стр. 21

2132.

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2009 ГОДИНА

Стр. 22 - Бр. 112

Бр. 19-4081/1
1 септември 2009 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 септември 2009

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

9 септември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 112 - Стр. 23

2133.

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА,
МОДЕРНИЗАЦИЈА, РЕМОНТ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2009 ГОДИНА

Бр. 19-4099/1
1 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 24 - Бр. 112

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
2134.
ОБЈАВА
Спогодбата меѓу Република Македонија и Чешката
Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации, склучена во Прага на 27 август 2008
година, ратификувана со Законот за ратификација на
Спогодбата меѓу Република Македонија и Чешката Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации („Службен весник на РМ“ бр. 10/2009),
влегува во сила на 1 октомври 2009 година.
31 август 2009 година
Министер,
Скопје
м-р Антонио Милошоски, с.р.
______________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2135.
Врз основа на член 43 став 6 од Законот за контрола
на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен
весник на Република Македонија“ бр.103/08) министерот за здравство донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТЕРОТ,
КАКО И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на регистерот за лекови кои се наменети за прва помош или лекување, во јавен превоз, како и начинот на неговото водење.
Член 2
Регистерот се води во Образец бр.1 кој е во форма
на укоричена книга со димензии 30 х 40 см.
На укоричената книга на левиот горен агол на корицата се наоѓа грбот на Република Македонија под кој
има текст „Република Македонија, Агенција за лекови”, а на средината на корицата на книгата е отпечатен
текст “Регистер за лекови кои се наменети за прва помош или лекување, во јавен превоз”.
Страниците на книгата од став 1 на овој член имаат
последователни броеви, а последната страница се заверува со печат на Агенцијата за лекови и потпис на одговорното лице.
Член 3
Надлежниот регистар се чува тајно.
Член 4
Образецот од член 2 на овој правилник соодветно
ги содржи следните рубрики:
- Реден број;
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- име на препаратот и меѓународно незаштитено
име на секоја активна супстанција, и тоа: заштитено
име (трговска марка) и меѓународно незаштитено име
(INN), на опојната дрога или психотропната супстанција; хемиско, односно научно име;
- јачина со назнака на контролираната супстанција
(опојна дрога или психотропна супстанција), изразена
квалитативно и квантитативно на единица доза;
- фармацевтска дозирана форма и големина на пакување;
- датум на истекување на рокот за употреба (месец
и година);
- назив и адреса на производителот и/или носителот
на одобрението за ставање на препаратот во промет;
- број на серија и ЕАN - код;
- АТC код (Анатомска терапевтска класификација
на лекот);
- Датум на набавка на лекот,
- Датум на издавање на лекот,
- Име на добавувачот (со број на фактура);
- Единечна мерка;
- Количество;
- Влез;
- Излез;
- Салдо;
- Име, презиме, место на престој на лицето на кое
му е издаден лекот;
- Матичен број на лицето на кое му е издаден лекот,
- Име на здравствениот работник и матичен број,
кој го издал лекот;
- Вид на заболување (шифра);
- Здравствена организација каде е вработен здравствениот работник;
- Име и презиме на здравствениот работник, контакт податоци, кој го препишал лекот, односно ја одредил терапијата.
Член 5
Образецот од член 2 е составен дел на овој правилник.
Член 6
Овој правилник се однесува и на службите за прва
помош активни на територија на Република Македонија, доколку чуваат и издаваат лекови кои во својот состав имаат контролирани супстанции со меѓународни
конвенции – опојни дроги и психотропни супстанции.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 15-7604/1
14 август 2009 година
Скопје

Министер,
д-р Бујар Османи, с.р.
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2136.
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за контрола
на опојни дроги и психотропни супстанции ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 103/08), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА РЕЦЕПТОТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРЕПИШУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ КОИ СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ И РАСТЕНИЈА КЛАСИФИЦИРАНИ ВО
ЛИСТИТЕ II И III
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот на рецептот како и начинот на
пропишување на лекови кои содржат супстанции и
растенија класифицирани во листите II и III од меѓународните конвенции за опојни дроги и психотропни супстанции.
Член 2
За образецот на рецептот, како и начинот за пропишување на лековите кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III од меѓународните
конвенции за опојни дроги и психотропни супстанции
се применуваат одредбите од Правилникот за начинот
на пропишување и издавање на лекови на рецепт
("Службен весник на Република Македонија " бр.
153/08).
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на неговото објавување во "Службен весник на
Република Македонија".
Бр. 15-7658/1
17 август 2009 година
Министер,
Скопје
д-р Бујар Османи, с.р.
______________
2137.
Врз основа на член 39 став 4 од Законот за контрола
на опојни дроги и психотропни супстанции ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 103/08), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ
НА СУПСТАНЦИИТЕ КЛАСИФИЦИРАНИ ВО
ЛИСТИТЕ II И III КАКО И НИВНИТЕ ПРЕПАРАТИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на пакување и означување на супстанциите класифицирани во
листите II и III како и нивните прапарати.
Член 2
Податоците што се содржат на надворешното и
контактното пакување на прапаратот треба да бидат во
согласност со збирниот извештај за особините на прапаратот и не треба да има елементи на рекламирање.
Член 3
Податоците што се содржат на надворешното и
контактното пакување на прапаратот треба да бидат отпечатени со доволно растојание помеѓу редовите, како
и на начин да не можат да бидат избришани, за да се
обезбеди читливост, разбирливост и постојаност на информациите.
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На надворешното пакување на прапаратот податоците се наведуваат без употреба на кратенки, ако тоа го
овозможува големината на пакувањето.
Сите податоци кои се однесуваат на означувањето
на надворешното и контактното пакување на прапаратот треба да бидат напишани во согласност со член 83
став 1 од Законот за лековите и медицинските помагала, со тоа што името на препаратот треба да биде на латинична и кирилска транскрипција, а интернационалното незаштитено име (INN) на опојната дрога или
психотропна супстанција на латински јазик, согласно
член 23 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции.
II. СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ НА НАДВОРЕШНОТО ПАКУВАЊЕ
Член 4
Надворешното пакување на препаратите кои содржат контролирани супстанции во својот состав (опојна
дрога, психотропна супстанција или растение од кое
може да се добие опојна дрога) содржи податоци за:
1) име на препаратот и интернационално незаштитено име на секоја активна супстанција, јачина со назнака на контролираната супстанција (опојна дрога или
психотропна супстанција), изразена квалитативно и
квантитативно на единица доза;
2) активна супстанција, изразена квалитативно и
квантитативно на единица доза;
3) фармацевтска дозирана форма и големина на пакување;
4) помошни супстанции;
5) начин на употреба на препаратот;
6) предупредување дека препаратот треба да се чува надвор од дофат на деца;
7) други предупредувања, ако се потребни;
8) датум на истекување на рокот за употреба (месец
и година);
9) начин на чување на препаратот;
10) назив и адреса на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на препаратот во промет;
11) број на одобрението за ставање на препаратот
во промет;
12) број на серија и ЕАN - код;
13) скратен начин на употреба и дозирање, за препарати со начин на издавање без рецепт;
14) АТC код;
15) други податоци, на барање на надлежниот орган.
1. Име на препаратот и интернационално незаштитено име на секоја активна супстанција, јачина на
препаратот со назнака на контролираната супстанција (опојна дрога или психотропна супстанција),
изразена квалитативно и квантитативно на единица доза.
Член 5
На надворешното пакување на препаратот се наведува името на препаратот, кое може да биде:
1) заштитено име (трговска марка);
2) интернационално незаштитено име (INN), на
опојната дрога или психотропната супстанција;
3) хемиско, односно научно име.
Заштитеното име на прапаратот треба:
- да не доведува до заблуда поврзана со терапевтското или фармацевтското значење на препаратот;
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- да не доведува до заблуда во однос на составот на
препаратот;
- да не доведува до забуна и пречки при пропишувањето, печатењето или изговарањето со името на други препарати;
- да не биде причина за замена со други категории
на производи;
- да не содржи елементи на огласување;
- по правило, да биде составено само од еден збор,
без скратување и употреба на бројки и кратенки, освен
ако таквата примена е основана.
Член 6
Покрај името на препаратот од член 5 став 1 на овој
правилник, на надворешното пакување на препаратот
се наведува и јачината и фармацевтската дозирана форма во согласност со стандардните термини на Европската фармакопеја, како и контролираната супстанција
(опојна дрога или психотропна супстанција), изразена
квалитативно и квантитативно на единица доза.
Податоците за прапаратот се наведуваат по следниот редослед: име, јачина, фармацевтска дозирана форма, INN – интернационално незаштитено име на контролираната супстанција (опојна дрога или психотропна супстанција), изразена квалитативно и квантитативно на единица доза.
Член 7
Ако препаратот содржи до три активни супстанции,
покрај името на препаратот од член 5 став 1 од овој
правилник треба да се наведат контролираните супстанции со нивното интернационалното незаштитено
име и квантитативен состав на единица доза.
Член 8
На надворешното пакување на прапаратот, покрај
името од член 5 став 1 од овој правилник, ако е применливо, се наведува и податок дека препаратот е наменет за новороденчиња, деца или возрасни.
2. Активна супстанција, изразена квалитативно и
квантитативно на единица доза
Член 9
Квалитативниот состав на прапаратот се наведува
според содржината на активната супстанција на единица доза согласно начинот на примена. Активната супстанција се наведува според вообичаеното употребувано име, INN – интернационалното незаштитено име на
контролираната супстанција (опојна дрога или психотропна супстанција), односно според хемиската форма
на соединението (на пример, во форма на сол или
естер) на активната супстанција.
Член 10
Квантитативниот состав на прапаратот се наведува
според вкупната количината на активната супстанција
или јачината на препаратот, пресметана во согласност
со дозволената содржина на активна компонента (опојна дрога или психотропна супстанција) и тоа:
а) на број на единици на еднократна доза;
б) на единица волумен, ако тоа е во согласност со
фармацевтската дозирана форма;
в) на единица маса, ако тоа е во согласност со фармацевтската дозирана форма.
Член 11
Активната супстанција во хемиска форма на соединенија (на пример, во форма на сол или естер) се изразува како количина на активната форма, со INN – интернационално незаштитено име на контролираната супстанција (опојна дрога или психотропна супстанција).
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Различните јачини се означуваат со иста единица
мерка, со тоа што употребата на запирка треба да се
избегнува (на пример, треба да стои 250 mg наместо
0,25 g), а од безбедносни причини единицата мерка микрограми се означува со цел збор, а не со кратенка.
Кај прапарати за парентерална употреба со еднократна доза, количината на активната супстанција се
изразува во ml или во вкупен волумен, а кај препарати
за парентарална употреба во повеќе дозно пакување,
количината на активната супстанција се изразува во ml
или на 100 ml или на 1000 ml итн.
Член 12
На трансдермалниот фластер треба да се наведат
податоци за:
а) содржината на активната супстанција;
б) дозата која ја апсорбира пациентот на единица
време (на пример: час, ден, итн.).
Податоците од став 1 од овој член треба да бидат
јасно разграничени.
Член 13
За импланти или интраутерини помагала количината на активната супстанција се изразува како:
1) содржина на активната супстанција (контролирана супстанција, опојна дрога или психотропна супстанција) во секој имплант или интраутерино помагало;
2) доза на ослободување, односно доза апсорбирана
од страна на пациентот во единица време (на пример:
час, ден, итн.);
3) вкупно траење во време (на пример: часови, денови, итн.) за кое се очекува апсорпција на вкупната
доза.
Член 14
Пратката на препарати или активни супстанции кои
се вклучени во групите на контролирани супстанции со
меѓународните конвенции, од групата на опојни дроги
класифицирани во листа II, на терциерната амбалажа
треба да бидат означени со двојна црвена лента, како
знак на предупредување.
3. Фармацевтска дозирана форма и големина
на пакување
Член 15
Фармацевтската дозирана форма на препаратот е
форма во која со помош на технолошки постапки се
вградува активната супстанција и на тој начин се овозможува употребата на препаратот, земајќи ги предвид
и физиолошките услови на организмот и физичко-хемиските особини на супстанцијата.
На надворешното пакување на препаратот се наведуваат податоци за фармацевтската дозирана форма во
согласност со стандардните термини на Европската
фармакопеја.
Член 16
Содржината на пакувањето се наведува како единица тежина, единица волумен, број на дози, единица
број (големина на пакување).
4. Помошни супстанции
Член 17
На надворешното пакување на препаратот се наведуваат помошните супстанции кои имаат потврдено
дејство.
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5. Начин на употреба на препаратот
Член 18
На надворешното пакување на препаратот се наведува и податок за начинот на употреба на препаратот.
На надворешното пакување на препаратот се наведува и предупредување: „Пред употреба прочитајте го
приложеното упатство."
6. Предупредување дека препаратот треба да се чува
надвор од дофат на деца
Член 19
На надворешното пакување на прапаратот се наведува податок дека се чува надвор од дофат на деца.
7. Други предупредувања, ако се потребни
Член 20
Ако препаратот влијае на способноста за управување со мотороно возило или ракување со машина, на
надворешното пакување се наведува тој податок како
посебно предупредување, во согласност со овој правилник.
Податоците за потребните предупредувања кај прапаратите што содржат опојни дроги и психотропни
супстанции се наведуваат на надворешното пакување
во вид на ознаки и тоа:
- ▲- тригоник (апсолутна забрана за управување со
моторно возило или машина) полн триаголник со црвена боја;
- ∆ - тригоник (релативна забрана за управување со
моторно возило или машина), празен триаголник во
бојата на текстот;
- § - опојна дрога, параграф во бојата на текстот;
- ! - ограничена количина на еднократно издавање,
извичник во бојата на текстот.
Ознаките од став 1 на овој член треба да бидат отпечатени најмалку во половина големина на името на
прапаратот и треба да бидат на видливо место.
8. Датум на истекување на рокот за употреба на
препаратот (месец и година)
Член 21
На надворешното пакување на прапаратот треба да
биде јасно напишан датумот на истекување на рокот за
употреба, и тоа месец и година, без употреба на кратенки, со напомена "употребливо до: месец и година".
Датумот на истекување на рокот за употреба го означува датумот до кога прапаратот треба да се употребува. Прапаратот може да се употребува до последниот
ден од наведениот месец.
9. Начин на чување на прапаратот
Член 22
На надворешното пакување на препаратот не е неопходно да се наведе температурата на чување, под услов прапаратот да е стабилен на температура до 30оС.
Ако прапаратот не е стабилен на температура до
30оС, треба да се наведе температурата на чување (на
пример, да се чува под 25оС, да се чува на 2-8оС во
фрижидер, да се чува во фрижидер за длабоко замрзнување, односно предупредување дека прапаратот не треба или треба да се замрзнува).
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Член 23
На надворешното пакување на препаратот, по потреба се наведуваат и останатите услови на чување (на
пример, препаратот се чува во оригиналното пакување
или контејнерот; да се чува контејнерот добро затворен; да се чува контејнерот во надворешното пакување;
да се чува заштитено од светлина или влага; нема посебни предупредувања за чување).
10. Назив и адреса на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на препаратот во
промет
Член 24
На надворешното пакување на препаратот треба во
посебни редови да се наведе називот и адресата на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на препаратот во промет.
11. Број на одобрението за ставање на препарат во
промет
Член 25
На надворешното пакување на препаратот треба да
се наведе бројот на одобрението за ставање на препаратот во промет на територија на Република Македонија
издадено од надлежниот орган за лекови.
12. Број на серија и ЕАN - код
Член 26
На надворешното пакување на препаратот треба да
се наведе серијата или бројот на серијата на производство од страна на производителот. Бројот на серијата на
препаратот може да има повеќе карактери.
На надворешното пакување може да се наведе и датумот на производство на прапаратот, ако е тоа потребно.
Ако е технички можно, на надворешното пакување
на прапаратот податоците се наведуваат по следниот
редослед:
1) број на серија;
2) рок на употреба (месец и година).
Податоците од став 3 на овој член се наведуваат без
употреба на кратенки.
По исклучок, ако податоците од став 3 од овој член
не можат да се наведат без употреба на кратенки, се користат следните кратенки:
1) Lot - за број на серија;
2) Ехр - за рок на употреба.
Член 27
Податоците на надворешното пакување на прапаратот се наведуваат на начин одреден со стандарди:
SRPS ISO/IEC 15420 - Информатичка технологија - Постапки за автоматска идентификација и опфатеност на
податоци - спецификација на симболи од бар - код ЕАN/UPC, во согласност со прописите за стандардизација и со овој правилник.
На надворешното пакување на прапаратот треба да
се наведе само еден ЕАN - код, доделен од GS1 организацијата надлежна за EAN стандарди, кој содржи 13
симболи (ЕАN-13) со кој се обезбедува еднозначна меѓународна идентификација на сите производи, во согласност со стандардите на Меѓународната GS1 организација надлежна за ЕАN-код.
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На надворешното пакување на прапаратот кое е мало и на кое не може да се наведат податоци за ЕАN-код
од став 2 од овој член, ЕАN кодот доделен од GS1 организацијата надлежна за EAN стандарди содржи осум
симболи (ЕАN-8).
13. Скратен начин за употреба и дозирање, за препарати со начин на издавање без рецепт
Член 28
На надворешното пакување на препаратот чиј начин на издавање е без рецепт, треба да се наведе скратено упатство за начинот на употреба и дозирање на
препаратот.
14. АТC код
Член 29
На надворешното пакување на препаратот треба да
се наведе анатомско-терапевтско-хемискиот код на
препаратот (АТC).
15. Други податоци, на барање на надлежниот орган
Член 30
Надворешното пакување на препаратот дополнително се одбележува со:
1) податоци кои се внесуваат во посебно означен
простор (blue box);
2) дополнителна налепница.
Член 31
Во посебно означениот простор на надворешното
пакување на препаратот (blue box), производителот на
препаратот /веледрогеријата лепи контролна маркица,
во согласност со овој правилник.
Контролната маркица од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:
1) "Република Македонија"
Министерството за здравство на Република Македонија
Агенција за лекови;
2) сериски број на контролната маркица.
Член 32
Контролната маркица е со правоаголен облик, големина 20 х 30 mm (висина х ширина), во боја, со податоци во зелена и црна боја.
Член 33
Буквите на контролната маркица се отпечатени со
големи печатни букви.
Член 34
Контролната маркица се лепи на надворешното пакување на препаратот на начин кој обезбедува видливост на податоците пропишани со овој правилник за
обележување на надворешното пакување на препаратот.
Член 35
Контролната маркица е изработена и отпечатена на
двослојна сигурносна подлога специјално произведена
и отпечатена за потребите на Агенцијата за лекови.
Член 36
Во посебно означен простор на надворешното пакување на препаратот (blue box) се наведува податок за
начинот на издавање на препаратот и тоа: "само на рецепт";
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Во посебно означен простор на надворешното пакување на препаратот (blue box) се наведува податок за
одобрената цена на препаратот.
Член 37
Податоците кои се наоѓат на оригиналното надворешно пакување на препаратот и кои се отпечатени на
странски јазик треба да се дадат и на македонски јазик
и неговото кирилично писмо со печатење на дополнителна налепница и тоа за:
1) препарат кој има одобрение за ставање во промет
во Република Македонија и чија потрошувачка во текот на календарската година е помала од 5000 пакувања;
2) препарат кој нема одобрение за ставање во промет на територијата на Република Македонија, а се увезува во согласност со Законот за лековите и медицинските помагала и е наменет за лечење на одредени пациенти или група на пациенти.
Печатењето на дополнителните налепници од став
1 на овој член го обезбедува производителот на препаратот или веледрогеријата во облик на налепница која
се лепи на оригиналното надворешно пакување на препаратот.
Сите податоци за препаратот на дополнителната налепница треба да бидат читливи, разбирливи и постојани.
Член 38
Барањето за одобрување на надворешното пакување од член 37 од овој правилник се поднесува до Агенцијата за секоја календарска година, заедно со податоците за употребените количини на препаратот (потрошувачката) во текот на претходната година и/или со
годишниот план за потрошувачката на препаратот за
календарската година.
Член 39
Дополнителната налепница содржи податоци најмалку за:
1) име на препаратот;
2) активна сусптанција изразена квалитативно и
квантитативно на единица доза;
3) фармацевтска дозирана форма и големина на пакување;
4) начин на употреба на препаратот, со вклучено
предупредување: „Пред употреба на препаратот внимателно прочитајте го приложеното упатство;
5) датум на истекување на рокот на употреба на
препаратот;
6) име и адреса на производителот и/или носителот
на одобрението за ставање на препаратот во промет;
7) начин на издавање на препаратот ;
8) други предупредувања, ако се потребни;
9) посебни упатства за чување, ако се потребни;
10) предупредување дека препаратот треба да се чува надвор од дофат на деца;
11) број на серија на препаратот и ЕАN код.
Покрај податоците од став 1 од овој член, на барање на Агенцијата за лекови може да се внесат и други
податоци кои се неопходни да се означат на дополнителната налепница.
III. СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ НА КОНТАКТНОТО ПАКУВАЊЕ
Член 40
На контактното пакување на лекот кој нема надворешно пакување и на кое не е можно да се наведат сите податоци од член 4 од овој член, се наведуваат најмалку податоците за:
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1) име на препаратот и интернационалното незаштитено име на активната супстанција (INN);
2) јачина на препаратот и фармацевтска дозирана
форма;
3) начин на употреба;
4) име на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на препаратот во промет;
5) број на серија на препаратот;
6) дата на истекување на рокот за употреба,
7) содржина во единица тежина, волумен, број на
единици или единечна доза.
Член 41
Ако контактното пакување е мало (на пример, вијала, ампула, блистер, лента и сл.) и кај пакувања кај кои
не е можно да се наведат сите податоци, на контактното пакување кое се наоѓа во надворешното пакување на
препаратот се наведуваат податоците за:
1) име на препаратот и интернационалното незаштитено име INN, како што е дадено на надворешното
пакување на препаратот;
2) начин на употреба;
3) име на производителот и/или носителот на одобрението за ставање на препаратот во промет;
4) содржина во единица тежина, волумен или единечна доза;
5) датум на истекување на рокот на употреба на
препаратот;
6) серија или број на серијата на препаратот.
IV. ПОДАТОЦИ НА НАДВОРЕШНОТО И ВНАТРЕШНОТО ПАКУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ КАТЕГОРИИ
НА ПРЕПАРАТИ
1. Препарат наменет за информирање на стручната
јавност
Член 42
Надворешното пакување на примероците на препаратот кои се наменети за информирање на стручната
јавност, треба да биде означено со назнака: "бесплатен
примерок, не е за продажба".
2. Галенски препарат
Член 43
Галенски препарат изработен во овластена аптека
на надворешното пакување треба да содржи податоци
за:
1) име на препаратот и интернационалното незаштитено име на секоја активна супстанција;
2) активна супстанција, изразена квалитативно и
квантитативно на единица доза;
3) фармацевтска дозирана форма и големина на пакување;
4) начин на примена на препаратот;
5) предупредување дека препаратот треба да се чува надвор од дофат на деца, како и други потребни предупредувања;
6) датум на истекување на рокот за употреба на
препаратот, (месец и година);
7) начинот на чување на препаратот;
8) посебни мерки на предупредување при отстранување и уништување на препаратот;
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9) име и адреса на производителот и/или носителот
на одобрението за ставање на препаратот во промет;
10) број на одобрението за ставање на препаратот
во промет.
V. ПОДАТОЦИ СО БРАЈЛОВО ПИСМО
Член 44
Името на препаратот чиј режим на издавање е на
рецепт, врз основа на одобрението за ставање на препаратот во промет, треба да биде напишано на надворешното пакување и со Брајлова азбука за слепи и слабовидни лица.
На надворешното пакување треба да биде отпечатено најмалку името на препаратот, согласно член 5 од
овој правилник. Ако препаратот постои во повеке различни јачини, после името на препаратот треба да биде
напишана и јачината.
Податоците со Брајловото писмо не треба да бидат
отпечатени на контактната амбалажа, ако истата е ставена во надворешната амбалажа која е означена со
Брајлово писмо.
Ако препаратот нема надворешна амбалажа, податоците со Брајловото писмо треба да бидат отпечатени
на контактната амбалажа или пак на контактната амбалажа треба да биде залепена дополнителна налепница
со податоци со Брајлово писмо.
Ако препаратот е во пакување со мал волумен (до
10 ml) со ограничен простор за означување, може да се
употреби и поинаков начин на означување со Брајлово
писмо (на пример, скратен Брајлов систем или одредени договорени скратеници или залепена етикета со податоци напишани со Брајлово писмо).
Ако името на препаратот од растително потекло е
составено од името на растението, податокот напишан
со Брајлово писмо може да биде ограничен само на
името на растението (и на делот од растението кога се
употребуваат повеќе различни делови од растението).
Податоците со Брајлово писмо по правило треба да
бидат отпечатени со тип на писмото „Marburg medium"
и во европскиот „medium" стандард за обликување на
знаци.
Податоците со Брајлово писмо не треба да бидат
отпечатени на празниот дел од амбалажата, но треба да
се обезбеди текстот под отпечатените точки да биде
читлив.
Кај повеќе јазичното пакување, податоците со
Браjлово писмо треба да бидат отпечатени во сите
предметни јазици, освен ако податоците во различни
јазици се идентични (на пример, заштитеното име и јачина на препаратот).
Ако препаратот има налепница на македонски јазик, која го содржи и Брајловото писмо, треба да се
обезбеди на налепницата на македонски јазик да бидат
наведени истите податоци со Брајлово писмо, како на
оригиналното пакување и оригиналниот Брајлов текст
да не причинува забуна, а податоците да се правилно
напишани.
Член 45
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 15-7662/1
17 август 2009 година
Скопје

Министер за здравство,
д-р Бујар Османи, с.р.
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2138.
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции ("Службен
весник на РМ" бр. 103/08), министерот за здравство донесе
ЛИСТИ
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИИ И РАСТЕНИЈА ВО ЛИСТИТЕ ОД МЕЃУНАРОДНИТЕ
КОНВЕНЦИИ ЗА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ ВО КАТЕГОРИЈА НА
ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ
Член 1
Опојните дроги и психотропните супстанции согласно со ратификуваните меѓународни договори и меѓународните нормативи и стандарди, се распоредуваат во три категории:
Член 2
Опојни дроги
1) во прва категорија на опојни дроги спаѓаат супстанциите, растенијата и препаратите:
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2) во втора категорија на опојни дроги спаѓаат супстанциите, растенијата и препаратите:
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3) во трета категорија на опојни дроги спаѓаат супстанциите, растенијата и препаратите:

*Листите на опојни дроги ги вклучуваат изомерите, естрите, етерите и солите на класифицираните супстанции, доколку постојат .
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Член 3
Психотропни супстанции
1) во прва категорија на психотропни супстанции спаѓаат супстанциите, растенијата и препаратите:
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2) во втора категорија на психотропни супстанции спаѓаат супстанциите, растенијата и препаратите:

3) во трета категорија на психотропни супстанции спаѓаат супстанциите, растенијата и препаратите:
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4) во четврта категорија на психотропни супстанции спаѓаат супстанциите, растенијата и препаратите:
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*Листите на психотропни супстанции ги вклучуваат изомерите, естрите, етерите и солите на класифицираните супстанции, доколку постојат .
Член 4
Оваа листа ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 15-7657/1
17 август 2009 година
Скопје

Министер,
д-р Бујар Османи, с.р.
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2139.
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08) министерот за здравство донесе
СПИСОК
НА ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ, ПСИХОТРОПНИ
СУПСТАНЦИИ И РАСТЕНИЈА ОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ ОПОЈНА ДРОГА

Списокот се објавува во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 15-7663/1
17 август 2009 година
Скопје

Министер,
д-р Бујар Османи, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
2140.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Бибај – Општина
Маврово и Ростуша.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Бибај, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-14208/1
2 септември 2009 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
2141.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Ќафа – Општина
Гостивар.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Ќафа, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-14209/1
2 септември 2009 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
2142.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности, донесе

Бр. 112 - Стр. 43

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Ничпур, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-14210/1
2 септември 2009 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
2143.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Кованци – Општина Гевгелија.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Кованци, востановен според Законот за премер и
катастар на земјиштето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-14220/1
2 септември 2009 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
2144.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за
катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Кошево – Општина Штип.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Кошево, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/72 и 13/78).

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Ничпур – Општина Маврово и Ростуша.

Бр. 09-14221/1
2 септември 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2145.
Врз основа на член 19, став 1, алинеа 7 и член 141
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и член 13 и
15 од Правилникот за начин и постапка за утврдување
и одобрување на користење на повластена тарифа за
купопродажба на електрична енергија произведена од
фотоволтаични системи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/08), Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија, на седницата
одржана на ден 09.09.2009 донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ФОТОВОЛТАИЧНИ
СИСТЕМИ
1. На Друштвото за производство на индустриска
електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, како
носител на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија – фотоволтаични системи издадена од
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија со Одлука бр. 02-894/1 од 03.04.2009 година („Службен весник на РМ“, бр. 45/09) и Одлука бр.
02-1265/1 од 27.05.2009 година („Службен весник на
РМ“, бр. 66/09), и како повластен производител со
единствен регистарски број ПП-СЕ-01-45238650ЕМКСЦ120520090001-/09 од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, се одобрува користење на
повластена тарифа за купопродажба на електрична
енергија произведена од фотоволтаичен систем.
- Седиште на друштвото: ул. „Коце Металец“,
бр.2б, лок.5, 1000 Скопје,
- Локација на фотоволтаичниот систем: с. Кадино,
КП. бр. 77/6 К.О – Илинден,
- Инсталирана моќност на фотоволтаичниот систем:
10,2 кW,
- Очекувано годишно производство на електрична
енергија: 22 МWh.
2. Применетата технологија за производство на електрична енергија е со користење на 120 фотоволтаични
модули со полукристализиран силициум во 2 групи поврзани во единствен фотоволтаичен систем со директна конверзија на сончевата светлина во електрична
енергија.

3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука се одобрува користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од
фотоволтаични системи во износ од 46 €cents/kWh
утврден со Одлука бр. 02-1453/1 од 04.092008 година
(„Службен весник на РМ“, бр. 112/08).
4. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука ќе отпочне
со користењето на повластена тарифа од точка 3 на
оваа Одлука на ден 09.09.2009 година а ќе престане со
користењето на повластена тарифа на ден 09.09.2029
година.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.02-2020/1
9 септември 2009 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2146.
Врз основа на член 40 став 2 и член 95 став 1 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на
РМ“ бр. 150/07) член 9 и член 39 од Законот за Советот
на јавните обвинители на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ бр. 150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на триесет и
деветтата седница одржана на 7.09.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО
ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА
I
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Скопје се избира Трајче Пеливанов.
II
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Штип се избира Јелена Колева-Догазанска.
III
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОИ бр. 10/09
Совет на јавните обвинители
7 септември 2009 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Елена Гошева, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
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бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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