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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2011 ГОДИНА НА ЈП МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
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3801. 

Врз основа на член 11 алинеја 6 од Законот за осно-
вање на Јавното  претпријатие Македонска радиодифу-
зија - Скопје („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО ВО ПЕРИОД ОД 1.1.2011 ДО 31.12.2011 
ГОДИНА НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА  

– СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот 

за работењето  во период од 1.1.2011 до 31.12.2011 го-
дина на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје бр.02-
962/3 од 9.11.2012 година. 

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

 
Бр. 41-6067/2 Заменик на претседателот  

11 декември 2012 година на Владата на Република  
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3802. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законат за. користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, со следните карактеристики: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Битола. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Битола, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-8890/1 Заменик на претседателот  

11 декември 2012 година на Владата на Република  
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3803. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законoт за гра-

дежно земјиште („Службен  весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 17/11, 53/11 и 144/12), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ   НА ПРАВО НА ТРАЈНО  КОРИСТЕЊЕ  
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на 
трајно користење градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија кое претставува КП бр.928 КО 
Гази Баба со површина од 17469 м2 евидентирано во 
Имотен лист број 9486 согласно Детален урбанистички 
план У.З. „АВТОКОМАНДА“ УРБАН БЛОК 2А 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2008-2013,  наменето 
за изградба на средно училиште. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

Член 3 
Оваа одлука влeгува во сила наредниот ден од де-

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

 
         Бр. 41-8937/1                Заменик на претседателот 
11 декември 2012 година      на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија,                     
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3804. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското  

земјиште („Службен весник на  Република Македони-
ја“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25 
став 3 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за земјоделското земјиште  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
11.12.2012 година, донесе    

                                                                     
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА  НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
НАМЕНА  Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ,  

КО СТЕНЧЕ, ОПШТИНА БРВЕНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
намена Б2-Големи  трговски единици, КО Стенче, оп-
штина Брвеница. 

 
Член 2 

Земјиштето за кое се бара согласност за трајна  пре-
намена e со следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-8987/1 Заменик на претседателот  

11 декември 2012 година на Владата на Република  
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3805. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011) и член 25 став 3 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-
ка на Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2012 годи-
на, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2- ЛЕС-
НА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА - ПОГОН 
ЗА ПОЛНЕЊЕ МИНЕРАЛНА ВОДА СО ПРАТЕЧ-
КИ СОДРЖИНИ И ЛИНИСКА ИНФРАСТРУ-
КТУРНА ГРАДБА ВО КО КРУШЕАНИ, ОПШТИНА 

КРИВОГАШТАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за  трајна  прена-

мена на земјоделско  во  градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за  
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија – погон за полнење минерална вода со 
пратечки содржини и линиска инфраструктурна градба 
во  КО Крушеани, општина Кривогаштани. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-
кации: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
        Бр. 41-8988/1                Заменик на претседателот 
11 декември 2012 година     на Владата на Република 
              Скопје                                 Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3806. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БРВЕНИЦА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Брвеница. 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Брвеница, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
        Бр.41-9025/1                  Заменик на претседателот  
11 декември 2012 година       на Владата на Република 

        Скопје                               Македонија, 
                                 м-р Владимир Пешевски,с.р. 

__________ 

3807. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ  НА  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА  ОПШТИНА 

ВЕВЧАНИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
Опис на 
движните 
ствари 

Единица Количина Цена 
за 1мЗ 

Вред-
ност 

(денари) 
Дабови 
огревни 
дрва 

мЗ 50 2.970,00 148.500,00

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Вевчани.  

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Вевчани, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
          Бр. 41-9026/1               Заменик на претседателот 
11 декември 2012 година      на Владата на Република 
             Скопје                                Македонија,                     
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3808. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
 
 
 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Лозово. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Лозово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ . 
 
          Бр.41-9027/1                Заменик на претседателот  
11  декември 2012 година     на Владата на Република 

        Скопје                             Македонија, 
                                 м-р Владимир Пешевски,с.р. 

__________ 

3809. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му  престанува кори-
стењето на движни ствари со следните карактеристики: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Старо 
Нагоричане. 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Старо Нагоричане, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
         Бр.41-9028/1                Заменик на претседателот  
11 декември 2012 година     на Владата на Република 

        Скопје                              Македонија, 
                                 м-р Владимир Пешевски,с.р. 

__________ 

3810. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПЕТРОВЕЦ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува ко-
ристењето на движни ствари, со следните карактери-
стики: 

 
 
 
 
 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Петро-
вец. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Петровец, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
           Бр.41-9029/1             Заменик на претседателот 
11 декември 2012 година    на Владата на Република 
             Скопје                            Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3811. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана нa 11.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
 
 
 
 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кочани. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кочани, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
          Бр. 41-9030/1             Заменик на претседателот 
11 декември 2012 година     на Владата на Република 
             Скопје                               Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3812. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КИЧЕВО 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кичево. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кичево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9031/1 Заменик на претседателот  

11 декември 2012 година на Владата на Република  
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3813. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ  НА  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА  ОПШТИНА 

ЛИПКОВО 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
Опис на 
движните 
ствари 

Единица Количина Цена 
за 1мЗ 

Вред-
ност 

(денари) 
Дабови 
огревни 
дрва 

мЗ 50 2.970,00 148.500,00

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Липково.  

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Липково, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
         Бр. 41-9032/1               Заменик на претседателот 
11 декември 2012 година     на Владата на Република 
             Скопје                               Македонија,                     
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3814. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВРАПЧИШТЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест, на општина Врап-
чиште. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Врапчиште, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
         Бр. 41-9033/1               Заменик на претседателот 
11 декември 2012 година     на Владата на Република 
              Скопје                                Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3815. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

СТУДЕНИЧАНИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Студе-
ничани. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Студеничани, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9034/1 Заменик на претседателот  

11 декември 2012 година на Владата на Република  
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3816. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ  СТВАРИ   

НА  ОПШТИНА РЕСЕН 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
Опис на 
движните 
ствари 

Единица Количина Цена 
за 1мЗ 

Вред-
ност 

(денари) 
Дабови 
огревни 
дрва 

мЗ 50 2.970,00 148.500,00

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Ресен.  
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Ресен, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 41-9035/1                  Заменик на претседателот 
11 декември 2012 година     на Владата на Република 
           Скопје                                    Македонија,                     
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3817. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ  НА  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА  ОПШТИНА 

МОГИЛА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
Опис на 
движните 
ствари 

Единица Количина Цена 
за 1мЗ 

Вред-
ност 

(денари) 
Дабови 
огревни 
дрва 

мЗ 50 2.970,00 148.500,00

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Могила.  

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Могила, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
          Бр. 41-9036/1               Заменик на претседателот 
11 декември 2012 година      на Владата на Република 
           Скопје                                   Македонија,                     
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3818. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на  11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  ЖЕЛИНО 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Желино. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Желино, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
          Бр.41-9037/1               Заменик на претседателот  
11 декември 2012 година     на Владата на Република 

        Скопје                             Македонија, 
                                 м-р Владимир Пешевски,с.р. 

__________ 

3819. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

СОПИШТЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Сопи-
ште. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Сопиште, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9038/1 Заменик на претседателот  

11 декември 2012 година на Владата на Република  
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3820. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005,  150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.12.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за економија му престанува користење на 
движни ствари – мерна опрема - 5 (пет) мерни станици 
за мерење на потенцијалот на ветерната енергија. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија.  

 
Член 3 

Министерот за економија склучува договор со ди-
ректорот на Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија со кој се уредуваат правата и обврските во 
врска со движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9063/1 Заменик на претседателот  

11 декември 2012 година на Владата на Република  
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3821. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА/РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА МОСТОВИ ВО ОПШТИНИТЕ 
ГРАДСКО, КРАТОВО И ЧЕШИНОВО–ОБЛЕШЕВО 

 
1. Во Одлуката за распределба на средства за из-

градба/реконструкција на мостови во општините Град-
ско, Кратово и Чешиново - Облешево („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.23/2012 и 82/2012), 
во точката 1, во „ОПШТИНА ГРАДСКО“ износот 
„8.000.000,00“ се заменува со износот „0,00“. 

Во „ОПШТИНА КРАТОВО“ износот 
„2.000.000,00“ се заменува со износот „3.016.496,00“. 

Во „ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО“ изно-
сот „8.000.000,00“ се заменува со износот 
„11.383.504,00“. 

2. Во точка 5, зборовите „30.11.2012 година“ се за-
менуваат со зборовите „20.12.2012 година“. 

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

 
Бр. 41-9126/1 Заменик на претседателот  

11 декември 2012 година на Владата на Република  
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3822. 
Врз основа на член 42, став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на АД Електрани на Македонија се 

дава право на трајно користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, кое претставува 
дел од КП 2781, КО Богданци - вон гр., со површина од 
624 м2, дел од КП 2782, КО Богданци – вон гр., со по-
вршина од 341 м2, дел од КП 2784, КО Богданци –вон 
гр., со површина од 215 м2, дел од КП 2787, КО Бог-
данци –вон гр., со површина од 370 м2, дел од КП 
2790, КО Богданци –вон гр., со површина од 1154 м2, 
дел од КП 2791, КО Богданци –вон гр., со површина од 
1116 м2, евидентирано во Имотен лист број 800, дел од 
КП 2717, КО Богданци-вон гр., со површина од 3585 
м2, дел од КП 2789/1, КО Богданци – вон гр., со повр-
шина од 4178 м2, евидентирано во Имотен лист број 
806, дел од КП 8186/100, КО Богданци - вон гр., со по-
вршина од 33 м2, евидентирано во Имотен лист број 
807,  дел од КП 3015, КО Богданци - вон гр., со повр-
шина од 797 м2, евидентирано во Имотен лист број 
5210, дел од КП 2739, КО Богданци-вон гр., со повр-
шина од 28104 м2, дел од КП 2761, КО Богданци –вон 
гр., со површина од 1437 м2, дел од КП 2762, КО Бог-
данци-вон гр., со површина од 2816 м2, дел од КП 
2763, КО Богданци – вон гр., со површина од 973 м2, 
дел од КП 2783, КО Богданци-вон гр., со површина од 
5901 м2, дел од КП 3014, КО Богданци – вон гр., со по-
вршина од 16849 м2, евидентирано во Имотен лист 
број 3062, согласно Извод од Проект за инфраструкту-
ра за пристапни патишта (крак 1 и крак 2) за парк за ве-
терни електрани – Богданци за изградба на пристапни 
патишта за парк за ветерни електрани – Богданци. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се доделува без надомест. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 41-9147/1                 Заменик на претседателот 
11 декември 2012 годин     на Владата на Република 
          Скопје                                    Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3823. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Mакедонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
180/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.12.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М A 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕ-
СТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛ-
НИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ И 
СЛУЖБЕНИ  ПРОСТОРИИ  НА  ОРГАНИТЕ  НА 

ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2012 ГОДИНА 
 

I. 
Во Програмата за инвестиционо одржување на ре-

зиденцијалните и репрезентативните објекти и службе-
ни простории на органите на државната управа во 2012 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 12/2012), делот III се менува и гласи: 

„III. 
Средствата од дел II на оваа програма ќе се кори-

стат за следните намени: 
 

СТАВКА 481 - ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
 
А. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ И 

УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ 
 
1. Комплекс Вили Водно                           118.000,00 
1.1. Изработка на проект за противпожарна 
 инсталација околу резиденцијалните објекти 
 Вила Водно 2 и Вила Водно 3 .................118.000,00 
 
2.  Комплекс Вила Дојран                       1.124.655,00 
2.1. Реконструкција и адаптација на 
Вила Стар Дојран.....................................1.124.655,00 
 
ВКУПНО А: .............................................1.242.655,00 
 
Б.  СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 
1. Влада на Република Македонија и Службата за 

општи  
и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија                                119.286,00 
1.1. Реконструкција   на   санитарни 
јазли во сутерен и кула 6 ..............…….....119.286,00 
2. Служба за општи и заеднички работи   634.136,00 
2.1.Реконструкција на работни простории       
во  комплексот „Скопјанка”.......................634.136,00 
3.   Други непредвидени работи             1.003.923,00 
3.1.   Изработка, транспорт и монтажа на  
челични јарболи за државно знаме за локација  
на територија на Република Македонија   1.003.923,00 
 
ВКУПНО Б:                                               1.757.345,00 
 
ВКУПНО А и Б:                                      3.000.000,00" 
  

II. 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
          Бр.41-8886/1                Заменик на претседателот  
11 декември 2012 година      на Владата на Република 

        Скопје                             Македонија, 
                                 м-р Владимир Пешевски,с.р. 

3824. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 
124/2010, 18/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
11.12.2012 година, донесе 
 

ГОДИШНА  ПРОГРАМА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО 2012 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за изработка на урбани-

стички планови и државна и локална урбанистичка 
планска документација во Република Македонија во 
2012 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.12/12, 81/12 и 107/12), во точката 1 во потточ-
ка под реден број 1.1 износот “400.000,00“ се заменува 
со износот “500.000,00“.  

Во потточката 1.2 износот  “300.000,00”  се замену-
ва со износот “150.000,00”. 

Во потточката 1.4 износот “3.800.000,00“ се замену-
ва со износот “3.000.000,00“. 

Потточката 1.5 се брише. 
Потточката 1.6 станува потточка 1.5 . 
Поттточката 1.7 станува потточка 1.6, а износот 

“1.100.000,00“ се заменува со износот “700.000,00”. 
Потточката 1.10 станува потточка 1.7 а износот 

“500.000,00” се заменува со износот  “450.000,00”. 
Потточките 1.8 и 1.9 се бришат 
Потточката 1.11 станува потточка 1.8. 
Потточката 1.12 станува потточка 1.9, а износот 

“300.000,00“ се заменува со износот “700.000,00“. 
Потточките 1.13 и 1.14  стануваат потточки 1.10 и 

1.11 . 
Потточката 1.15 станува потточка 1.12 а износот 

“300.000,00” се заменува со  износот “200.000,00”. 
Под Вкупно износот “22.000.000,00” се заменува со 

износот “20.000.000,00”.  
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
          Бр.41-9133/1              Заменик на претседателот 
11 декември 2012 година     на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
3825. 

 
Врз основа на член 9 став 1 а) точка 8 и член 9 став 1 б) точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006,1 8/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,67/2009 и 50/2010, 
156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на сед-
ницата одржана на 6 ноември 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ  КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР  
НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 102/2007, 104/2007, 151/2007, 22/2008, 100/2008, 95/2009, 131/2009, 
44/2010, 171/2010, 61/2011, 62/2011, 99/2011, 158/2011, 42/2012 и 63/2012), во членот 1 во табелата се вршат 
следните измени и дополнувања:  

 
По  ATC кодот A02BC03 - „ Lansoprazole– капсули 30mg“ се додава следната табела: 
 

 
 
Кај генериката „hexobendine, комбинации“ во колона 1 ATЦ кодот, - „C01DX06“ се заменува со „C04AX“; 
 
По ATC кодот D07AC14 - „Methylprednisolone – крем 0,1% “се додава следната табела: 
 

 
 

Кај ATC кодот G04CA02 - „ Tamsulosin ** – капсули 400 mcg“ во колоната 5 –“Фармацевтска дозажна фор-
ма”,  по „ капсули ”  се додава „таблети со продолжено ослободување“; 

 
По  ATC кодот J01FA01 - „ Erythromycin – капсули/ филм обложени таблети/ таблети 250mg“ се додава 

следната табела: 
 

 
 

Кај  ATC кодот J01FA09 - „ Clarithromycin – таблети/ капсули/ филм обложени таблети 500 mg“ во колона-
та 5 –“Фармацевтска дозажна форма”,  по „филм обложени таблети” се додава „таблети со модифицирано ос-
лободување“; 

 
По  ATC кодот L02BA01 - „Tamoxifen** – таблети/ филм обложени таблети 10mg“ се додава следната табела: 
 

 
 
По  ATC кодот N04BC05 - „ Pramipexole – таблети 1 mg “ се додава следната табела: 
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Кај ATC кодот N05AH03 - „ Olanzapine – филм обложени таблети 5 mg“ во колоната 5 –“Фармацевтска до-
зажна форма”,  по „ филм обложени таблети” се додава „ородисперзибилни таблети“; 

Кај ATC кодот N05AH03 - „ Olanzapine – филм обложени таблети 10 mg“ во колоната 5 –“Фармацевтска 
дозажна форма”,  по „ филм обложени таблети” се додава „ородисперзибилни таблети“; 

 
По ATC кодот N05AH03 - „ Olanzapine – филм обложени таблети 5 mg “ се додава следната табела: 
 
 
 
 
 
 
 
По ATC кодот N05BA12 - „ Alprazolam – таблети СРЈ “ се додава следната табела : 
 

 
 
По ATC кодот R03AK07 - „Budesonide, formoterol** – прашок за инхалирање (160mcg+4.5mcg)/доза“ се   

додава следната табела: 
 

 
 
По ATC кодот V07A – „ Препарат без глутен* - брашно, млеко - kg “ се дополнува со следното објаснување 

„ограничување во делот на количината до 30 kg за 30 дена“. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 
 
 
Бр. 02-19877/3                                                                                                                           Управен одбор 

6 ноември 2012 година                                                                                                                     Претседател, 
      Скопје                                                                                                                             Елена Трпковска, с.р. 
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Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на сед-
ницата одржана на 6.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ  
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА  

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 
8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 
68/2012, 90/2012, 106/2012 и 138/2012), се вршат следните измени и дополнувања: 

 

3826. 
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе 

се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 декември 2012 го-
дина. 

 
 
Бр. 02-19877/4                                                                                                                           Управен одбор 

6 ноември 2012 година                                                                                                                     Претседател, 
      Скопје                                                                                                                             Елена Трпковска, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ  СЛУЧАИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни 
случаи („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 
9/2010, 16/2010, 81/2010, 171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2012, 72/2012 и 84/2012), во членот 2 во табе-
лата, кај услугата со шифра на ДСГ „F23Z“, насловот на услугата „Кардиоторакални/васкуларни процедури на 
деца до 10 години“ во колоната 3 се заменува со „Кардиоторакални/васкуларни процедури на деца до 18 годи-
ни“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.  

 
Бр. 02-19877/11 Управен одбор 

6 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
3828. 

Врз основа на член 27 став 3 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/12), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 6 ноември 2012 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  
НА КАРТИЧКАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  И ЗА НАЧИНОТ НА  НЕЈЗИНОТО 

ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ДОКАЗОТ ЗА ПЛАТЕН ПРИДОНЕС 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Образецот на  барањето за издавање на електронска картичка за здравствено осигурување утврден во ста-
вовите 3 и 4  на членот 6 од Правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување  
и за начинот на  нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здрав-
ствено осигурување  („Службен весник на Република Македонија“ бр.159/2010, 24/2011 и 62/2011) како  
„Образец БК“,  се заменува со нов образец кој е составен дел на овој правилник.                                                  

 
Член 2 

 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 
 

Бр. 02-19877/9 Управен одбор 
6 ноември 2012 година Претседател, 

Скопје Елена Трпковска, с.р. 

3827. 
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3829. 

Врз основа на член 30, член 31 став 4 и член 56 став 
1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/12), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 6 ноември 
2012 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ 

ЛИЦА ВО СТРАНСТВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
45/2012) во членот 1 по ставот  2 се додаваат два нови 
става 3 и 4 кои  гласат. 

„Како контролни прегледи  од ставот 1 на овој член 
се сметаат и прегледи во врска со проверка на функци-
оналноста на веќе вградени  инпланти и нивна попра-
вка во странска здравствена установа која го вградила 
инплантот или во овластен сервисер во странство, до-
колку таа услуга не може да се изврши во република 
Македонија.  

Доколку за сервисирање и поправка на инплантот 
од став 3 на овој член постои овластен сервисер во Ре-
публика Македонија, правото на здравствената услуга 
се остварува согласно одредбите на член 9 од Законот 
за здравственото осигурување, како надоместок на тро-
шоците  за извршена здравствена услуга.“  

 
Член 2 

Во  ставот 1 на членот 3, по заградата се додава збо-
рот „или“. 

 
Член 3 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство. 

 
Бр. 02-19877/10 Управен одбор 

6 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Елена Трпковска, с.р. 

3830. 
Врз основа на член 9 став 1-б точка 3, член 33, член 

35 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравствено 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 
26/12), Управниот одбор на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 6 
ноември 2012  година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВО  НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ  

ПОМАГАЛА 
 

Член 1 
Во Правилникот за индикациите за остварување на 

право на ортопедски и други помагала („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 33/2011 и 66/2011, 
99/2011. 05/2012, 84/2012), во членот 4 „Образецот ПФП 
– Потврда за функционалност на ортопедското помага-
ло“ кој е составен дел на Правилникот, се брише. 

 
Член 2 

Насловот пред членот 8 и членот 8 се бришат. 
 

Член 3 
Членот 20 и членот 24 се бришат. 
 

Член 4 
Ставот  1 и 2 на членот 68 се  заменуваат со три но-

ви става кои гласат: 
„Рокот на траење на заботехнички и забнопротетич-

ки средства од членот 60 точка 1 и точка 5 на овој Пра-
вилник изнесува  најмалку 60 месеци. 

Ортодонтските помагала од членот 60 точка 2 на 
овој Правилник се издаваат во зависност од потребата 
која ја утврдува лекар специјалист стоматолог - орто-
донт, но најмногу до  3 апарати до навршена 18 годиш-
на возраст. 

Забнотехничките и забнопротетски помагала од 
член 60 точка 3 и точка 4 на овој Правилник се пропи-
шуваат по утврдена потреба од страна на лекар специ-
јалист стоматолог- ортодонт или максилофацијален хи-
рург“. 

Ставовите 3 и 4 стануваат 4 и 5. 
 

Член 5 
Во списокот на ортопедски и други помагала кој е 

составен дел на Правилникот се вршат следните изме-
ни: 

- Во колоната забелешка зборовите „проверка на 
функционалност“, се бришат. 

- Во делот од табелата со шифра на ортопедско по-
магало вид 1, шифра 3107 –Електромоторна инвалид-
ска количка, се заменува со следната табела: 
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Член 6
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, 

а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 
 
 Бр 02-19877/16                                                                                                                            Управен одбор 

6 ноември 2012 година                                                                                                                    Претседател, 
    Скопје                                                                                                                               Елена Трпковска, с.р. 
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