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Член 2
Проценетата пазарна вредност на деловниот простор од член 1 на оваа одлука изнесува 138.362.963,00
денари, која вредност претставува вкупна почетна цена
за јавното наддавање.
Член 3
Се овластува Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија да ја води постапката за
јавно наддавање и да склучи договор за продажба на
деловниот простор од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2939/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1956.
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 и 10/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 24.3.2015 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ
ЗА СИТЕ “ ЗА 2015 ГОДИНА
1. Во Програмата „Здравје за сите“ за 2015 година
(„Службен весник на Република Македонија" бр.
196/14), точката 2. „ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА
ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ„ се менува и гласи:
„ Програмата здравје за сите ќе се спроведува преку
планирани мерки и активности координирани од Министерството за здравство и Институт за јавно здравје
на Република Македонија .
Целта е подобра едукација на населението од потребата за навремени превентивни прегледи за контрола
на сопственото здравје, а со тоа рано откривање на болест или спречување на нарушување на здравјето.
Директни учесници ќе бидат здравствените работници од здравствените домови ,а активно учество ќе
земат и единиците на локална самоуправа.
1. Спроведување на акции за бесплатни прегледи од страна на здравстевени домови- по една акција на секои два месеци
Со оваа активност на сите граѓани им се дава можност да извршат бесплатен превентивен преглед и тоа
независно од нивниот статус на здравствено осигурување.
Активностите се состојат во бесплатни лекарски
прегледи, мерење крвен притисок, телесна тежина и
висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и
маснотии во крвта и други лекарски совети. Резултатите од мерењата ќе им бидат соопштувани на лице
место.

При прегледите ќе бидат давани и совети за грижа
за здравјето, начин на исхрана, заштита од високите
температури, а ќе им се делат и промотивни печатени
едукативни материјали за правилен начин на живот и
исхрана.
Активностите ќе се спроведуваат на отворен и затворен простор во зависност од временските прилики, а
за местото, денот и времето на спроведување на прегледите, наслението ќе биде известувано преку локалните медиуми и месните заедници.
Секој Здравстевн дом треба да обезбеди по шест акции на годишно ниво, во рурално подрачје.
Динамиката на спроведување на активностите ќе
биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во следните периоди - (од 01.01.2015 до 28.02.2015год), (од
01.03.2015 до 30.04.2015 год), (од 01.05.2015 до
30.06.2015 год), (од 01 .07.2015 до 30.08.2015 год), (од
01.09.2015 до 30.10.2015 год), (од 01.11.2015 до
31.12.2015 год).
Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар,
медицинска сестра и возач.
Резултатот од анализата ќе се евидентира во евидентен лист и доставува до Институт за јавно здравје
на Република Македонија.
2. Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови кои ќе бидат спроведени од страна на сите
здравствени домови.
3. Проект „Ало докторе“
Целта на функционирањето на телефонска линија
за медицински совети "Ало докторе" е обезбедување
советодавни здравствени услуги, односно консултации
и упатства за граѓаните при појава на првични симптоми за кои не непходен итен медицински третман (главоболка ,настинка, покачена телесна темепература).
Граѓаните кои се јавуват во повикувачкиот центар
на телефонската линија 15123, имате можност во тек
на 24 часа да добијат стручен медицински совет и доколку има потреба пациентот се упатува во Итната медицинска помош или се советува да закаже преглед кај
содветен специјалист.
4. Организирање на карате вежби за инвалидизирани лица -под надзор на стручни тренери и едукатори
,со што ќе се овозможи развивање на развој на моторика и психофизичките способности ,контрола на дишењето,,јакнење на мускулатурата и подобрување на квалитетот на животот. Практицирањето на карате продуцира позитивни ефекти за личноста од физички, духовен и филозофски аспект. Се рефлектира во зајакнување и заздравување на телото, физички развој, подобрување на циркулацијата на крвта и метаболизмот, стекнување на духовна стабилност, дисциплина, самодисциплина, самодоверба, почит кон себе и кон другите,
чувство на сигурност, праведност, упорност и умереност.Каратето за инвалиди се имплементира преку
усовршување на 10 кати и посебна ката, креирана од
Асаи за зацврстување на духот на оној кој вежба, а може да вежбаат и жени и мажи без разлика на возраста.“
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Во точката 3 ,,ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“
Табелата и текстот по табелата
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А. Средствата од точките 1, 3, 4, 5 и 6 од табелата ќе
се доставуваат до здравствените домови извршители на
активностите.
Б. Средствата од точка 2 од табелата ќе се доставуваат до Институт за јавно здравје на Република Македонија по завршување на активностите од Програмата
и по доставен извештај со резултати од активностите.
В. Средствата од точка 7 од табелата ќе се доставуваат од страна на Министерството за здравство до
Спортски центар „Борис Трајковски“ Скопје.
Програмата ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за
2015 година во износ од 6.000.000,00 денари. “
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2785/1
24 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1957.
Врз основа на членот 57 став 2 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11,
123/12, 164/13 и 27/14) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ВИДОТ И ВИСИНАТА
НА СУБВЕНЦИИТЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот, видот и висината на
субвенциите („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/13 и 147/14) во членот 3 став (1) алинејата 1
се менува и гласи:
“-Престој во Македонија со најмалку остварени три
ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои
имаат важечко решение за категоризација (во понатамошниот текст: категоризирани сместувачки капацитети);“.
Член 2
Во членот 5 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:
“-Копија од договор за закуп со категоризираниот
сместувачки капацитет, склучен пред или во моментот
на почетокот на престојот на странските туристи и копија од решението за категоризација, со важност за периодот за сместување на групата;“.
Член 3
Во членот 9 став (2) во точката а) по зборот “Шведска“, се додаваат зборовите “Англија, Германија“.
Во точката б) по зборовите “Обединети Арапски
Емирати“ се додаваат зборовите “Кина, Индија, Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан, Катар, Соединетите Американски Држави. “
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Висината на субвенцијата по пристигнат странски турист од Босна и Херцеговина, Србија и Бугарија,
со остварени минимум седум ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во денарска противвредност.“
Член 4
Во членот 10 во ставот (2) по зборовите “Обединети Арапски Емирати“ се додаваат зборовите “Кина,
Индија, Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан,
Катар, Соединетите Американски Држави. “
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) По исклучок од став (1) од овој член, висината
на субвенцијата по пристигнат странски турист од Босна и Херцеговина, Србија и Бугарија, со остварени минимум седум ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во
денарска противвредност.“
Ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8) и (9).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13-1555/2
23 март 2015 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА
1958.
Врз основа на член 28 од Законот за ученичкиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13 и 41/14), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за прием
на учениците во јавните ученички домови („Службен
весник на Република Македонија“ број 55/10 и 49/11),
во член 4 во став 1 во алинејата 1 зборовите: “петто +
шесто + седмо + осмо” се заменуваат со зборовите:
“шесто + седмо + осмо + деветто”.
Член 2
Во член 8 во точката 3 зборовите: “петто, шесто,
седмо и осмо” се заменуваат со зборовите: “шесто,
седмо, осмо и деветто”.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 09-7192/1
26 март 2015 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

