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практичниот дел од стручниот испит, дел од процесот 
на стекнување на практични вештини за стекнување со 
стручно звање специјалист и супспецијалист, дел од 
полагањето на практичниот дел на специјалистичкиот 
и супспецијалистичкиот испит и дел од процесот на 
продолжување на лиценца на докторите на медицина.“ 

Во делот: „2. Финансирање на програмата“ по ста-

вот 2, се додава нов став 3, кој гласи:  

„Од веќе одобрените средства за реализација на 

оваа програма, 5.000.000,00 денари се предвидени за 

едукациите кои ќе се реализираат во установата Ме-

дицински симулациски центар Скопје, до крајот на 

2015 година. Средствата ќе се исплаќаат периодично, 

согласно потребата и динамиката на реализација на 

едукациите. Установата Медицински симулациски цен-

тар Скопје до Министерството за здравство ќе доставу-

ва извештаи за извршената едукација на студентите на 

медицина, докторите на медицина, специјализантите, 

специјалистите и други корисници на услуги за сите 

реализирани едукации на месечно или квартално ниво. 

Ставот 3 станува став 4.  

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 42-10191/1 Заменик на претседателот 

28 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5249. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15 и 154/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

28.10.2015 година донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗ-

БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУ-

ВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИ-

ПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

    

1. Во Програмата за обезбедување средства за бол-

ничко лекување без наплата на учество (партиципа-

ција) за пензионери во Република Македонија за 2015 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 194/14) во точка 3 „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА“, во ставот 1  износот „35.000.000,00“ се за-

менува со износот „58.900.000,00“, а износот 

„25.000.000,00“ се заменува со износот „48.900.000,00“ 

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

 
Бр. 42-10306/1 Заменик на претседателот 

28 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

5250. 
Врз основа на член 130 став (9) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 
43/14, 72/15 и 129/15), член 40 став (9) од Законот за 
Законот за идентификација и регистрација на животни-
те („Службен весник на Република Македонија” бр. 
95/12, 27/14 и 149/15) и член 63 став (9) од Законот за 
заштита и благосостојба на животните („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 149/14 и 149/15) ди-
ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на прекршочниот платен налог. 

                                                                           
Член 2 

Прекршочниот платен налог за правно лице е отпе-
чатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1  кој 
е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во 
правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 
формат.  

 Формата и содржината на прекршочниот платен 
налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2  
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Прекршочниот платен налог за физичко лице е от-
печатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3  кој 
е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 02-6889/3 Директор на Агенција 

28 октомври 2015 година за храна и ветеринарство, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 


