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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
458. 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 
50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012 и 114/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилни-

кот за изменување и дополнување на Правилникот за 
организација и работа на Агенцијата за вработување на 
Република Македонија бр.02-1416 од 27.12.2013 го-
дина, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за 
вработување на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 27.12.2013 година. 

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

 
Бр. 42-112/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

459. 
Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 
50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012 и 114/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.1.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РА-
БОТНИ МЕСТА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Правилни-

кот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во Агенцијата за 
вработување на Република Македонија бр.02-1416 од 
27.12.2013 година, донесен од Управниот одбор на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија 
на седницата одржана на 27.12.2013 година. 

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

 
Бр. 42-113/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

460. 
Врз основа на член 58 став (1) од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.01.2014 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТА-
НОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА  

КАРДИОХИРУРГИЈА- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Јавна здравствена устано-

ва Универзитетска клиника за државна кардиохирурги-
ја - Скопје, согласно Законот за здравствената заштита 
и Правилникот за потребниот простор, опрема и стру-
чен кадар за основање, почнување со работа и вршење 
на здравствена дејност во здравствени установи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
91/2013).  

  
Член 2 

Седиштето на Јавната здравствена установа Уни-
верзитетска клиника за државна кардиохирургија - 
Скопје е во Скопје на ул. „Мајка Тереза“ бр.17,  зграда 
бр.8, сопственост на Република Македонија, корисник 
Министерство за здравство.  

 
Член 3 

Дејноста на Јавната здравствена установа Универ-
зитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје 
е вршење на специјалистичко-консулатативна и бол-
ничка дејност од областа на кардиохирургијата и кар-
диоваскуларните заболувања, во која се изведува обра-
зовна дејност, се врши усовршување на здравствени 
работници и научно истражувачка дејност од соодвет-
ната област на медицината согласно прописите од об-
ласта на здравствената заштита. 

  
Член 4 

Со уписот во Централниот регистар на Република 
Македонија, Јавната здравствена установа Универзи-
тетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје  
ќе го преземе потребниот број на вработени за вршење 
на дејноста од  постојните јавни здравствени установи 
и опремата набавена за потребите на клиниката. 

Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за државна кардиохирургија – Скопје, освен опре-
мата од став 1 на овој член, ќе ја користи и опремата од 
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника 
за  детска хирургија – Скопје  која се користи за врше-
ње на неонатални кардиохируршки интервенции.  

 
Член 5 

За вршител на должноста директор на Јавната 
здравствена установа Универзитетска клиника за 
државна кардиохирургија - Скопје се именува Билјана 
Теофилова. 

 
Член 6 

Уписот на Јавната здравствена установа Универзи-
тетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје во 
Централниот регистар на Република Македонија ке се 
изврши во рок од  30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

   
Член 7 

Изборот на членовите на органот на управувањето 
на Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за државна кардиохирургија - Скопје ќе се из-
врши во рок од 10 дена од денот на уписот во Централ-
ниот регистар на Република Македонија. 


