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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4695. 

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВА-
ЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДО-
ГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИ-
ВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗ-
ГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ 
И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ФЛАШИРАЊЕ 

НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување на Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на договор за воспоставување на јавно 
приватно партнерство за проектирање, изградба, фи-
нансирање, стопанисување и пренос на капацитети за 
флаширање на вода за комерцијални потреби, донесена 
од Управниот одбор на ЈП за водоснабдување Студен-
чица – Кичево, бр. 02-1771/1-2/1 од 3.09.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-7332/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4696. 
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, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на  7.10.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

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

СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движната  
ствар  и тоа: 

       
 
 
 
 

 
 Член 2 

 Движната ствар од член 1 од  оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на  град Скопје.       

   
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на град Скопје, 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. 42-7924/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4697. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА  КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА  

СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижна ствар бр.19-2832/22 од 
7 јуни 2006 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 79/2006). 

 
Член  2 

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

 
Бр. 42-7955/1 Претседател на Владата 

7 октомври 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4698. 

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, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014) и член 8 став (6) од Законот за тех-
нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009 156/2010, 127/2012 и 41/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШ-
КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ШТИП 

И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Штип и висината на закупнината за заку-
попримачот Друштво за производство на технички тек-
стил Техникал Текстајлс ДООЕЛ Штип со седиште во 
општина Штип. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-
куп претставува дел од КП бр.313/196 со површина од 
49.382 м2, според Имотниот лист бр. 204 за КО Три 
чешми вон град и Геодетскиот елаборат за геодетски 
работи за посебни намени за нумерички податоци бр. 
247/14-3 од 12.9.2014 година, сопственост на Републи-
ка Македонија, и претставува градежно земјиште, спо-
ред извод од Урбанистичкиот план бр.597, локалитет 
Три чешми, општина Штип, издаден од Република Ма-
кедонија, општина Штип, под бр. 17-4855/2 од 7.7.2014 
година, врз основа на Урбанистички проект за ТИРЗ 
Штип, бр. Ф3208 од 2008 година, одобрен по извршена 
ревизија од Комисијата при Министерството за тран-
спорт и врски под бр. 16-14342/2 од 23.2.2008 година 
(„Градежното земјиште“). 
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Член 3 
Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 

дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од деведесет и три (93) години, сметано од денот на 
склучување на Договорот за долготраен закуп на гра-
дежно земјиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

- во првите пет години, закупнината изнесува 0,1 
евро годишно за метар квадратен во денарска про-
тиввредност според средниот курс од Народна банка на 
Република Македонија на денот на исплата, односно 
4.938,2 евра за една година, одредено како фиксен из-
нос.  

- по истекот на првите пет години, закупнината ќе 
се одредува за секоја година посебно, десет дена пред 
датумот на склучувањето на Договорот за долготраен 
закуп на градежното земјиште и ќе се пресметува како 
0,1 евро годишно за квадратен метар, прилагодена за 
официјалната стапка на инфлација во Република Маке-
донија за претходната година, но не повеќе од 15% на 
годишно ниво, односно не повеќе од 0,115 евра по 
квадратен метар годишно, која ќе биде максималната 
стапка на зголемување. 

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на До-
говорот за долготраен закуп на градежно земјиште, за-
купопримачот доставува доказ за уплатен износ на 
сметката на Буџетот на Република Македонија во виси-
на од 24.691 евра во денарска противвредност според 
средниот курс од Народна банка на Република Македо-
нија на датумот на уплата, кој износ претставува закуп-
нина за првите пет години, за што закуподавачот прет-
ходно го известува закупопримачот. 

По истекот на првите пет години, сметано од дату-
мот на склучување на Договорот за долготраен закуп 
на градежно земјиште закупнината за долготраен закуп 
на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се 
плаќа за секоја година однапред, најдоцна на истиот 
датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп 
на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Ре-
публика Македонија, за што закуподавачот претходно 
го известува закупопримачот.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-8220/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4699. 
Во согласност со член 383 став 1 алинеја 1 и член 

418 од Законот за трговските друштва („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 
119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014 и 
138/2014), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, АД за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје, на седницата одржана 
на 7.10.2014 година, донесе  

С Т А Т У Т А Р Н А  О Д Л У К А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПЕРАТО-
РОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА 
МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Статутот на Операторот на електропреносниот 

систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
92/04, 38/07, 21/08 и 110/13) во членот 26 ставот 4 се 
менува и гласи:  

„Еден од членовите на Управниот одбор ја води, 
организира и е одговорен за управувањето со електроп-
реносниот систем и носи назив Директор за управува-
ње со електропреносниот систем.” 

 
Член 2 

Во членот 27 ставот 3 се брише.  
Ставот 4  станува став 3. 
 

Член 3 
Се овластува Надзорниот одбор на Операторот на 

електропреносниот систем на Македонија, Акционер-
ско друштво за пренос на електрична енергија и упра-
вување со електроенергетскиот систем, во државна 
сопственост Скопје да подготви пречистен текст на 
Статутот на Операторот на електропреносниот систем 
на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем, во државна сопственост Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-8472/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4700. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 
130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ОДЛАГАЛИШТЕ „1” НА СТА-
ЦИОНАЖА 20+200КМ НА АВТОПАТ А2, ДЕЛ-
НИЦА: КИЧЕВО–ОХРИД ПОД ДЕЛНИЦА ПОДВИС 

- ПРЕСЕКА СЕКЦИЈА 1 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за одлагалиште “1” на 
стационажа 20+200км на автопат А2, делница: Кичево 
– Охрид под делница Подвис – Пресека, Секција 1.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена со вкупна површина од 19355м2  
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8627/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4701. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
7.10.2014 година, донесе 

                                                                     
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ОДЛАГАЛИШТЕ „2“ НА 
СТАЦИОНАЖА 5+000КМ НА АВТОПАТ А2, ДЕЛ-
НИЦА: КИЧЕВО – ОХРИД СЕКЦИЈА 1: КИЧЕВО 

- ПОДВИС 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за одлагалиште „2“ на 
стационажа 5+000км на автопат А2, делница: Кичево – 
Охрид Секција 1: Кичево  - Подвис. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена со вкупна површина од 84430м2  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-8641/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4702. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија”, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 
130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.10.2014 година, донесе   

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ОДЛАГАЛИШТЕ „1” НА СТАЦИО-
НАЖА 13+750 КМ НА АВТОПАТ А2, ДЕЛНИЦА КИ-
ЧЕВО-ОХРИД ПОД-ДЕЛНИЦА ПОДВИС-ПРЕСЕКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за одлагалиште „1” на 
стационажа 13+750 км на автопат А2, делница Кичево-
Охрид под-делница Подвис-Пресека. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 89522 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8648/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4703. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на   Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
7.10.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ОДЛАГАЛИШТЕ „3” НА 
СТАЦИОНАЖА 6+800КМ НА АВТОПАТ А2, ДЕЛ-
НИЦА: КИЧЕВО – ОХРИД СЕКЦИЈА 1: КИЧЕВО  

- ПОДВИС КО ДОБРЕНОЕЦ ОПШТИНА КИЧЕВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за одлагалиште „3” на 
стационажа 6+800км на автопат А2, делница: Кичево – 
Охрид Секција 1: Кичево  - Подвис КО Добреноец оп-
штина Кичево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена со вкупна површина од 82882м2  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-8653/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4704. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 
130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ОДЛАГАЛИШТЕ „2” НА СТАЦИО-
НАЖА 15+600 КМ НА АВТОПАТ А2, ДЕЛНИЦА КИ-
ЧЕВО-ОХРИД СЕКЦИЈА 2, ПОД-ДЕЛНИЦА ПОД-
ВИС-ПРЕСЕКА КО ПОПОЕЦ ОПШТИНА КИЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно  земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за одлагалиште „2” на 
стационажа 15+600 км на автопат А2, делница Кичево-
Охрид, секција 2,  под-делница Подвис-Пресека КО 
Попоец, општина Кичево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 69197 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
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Член  3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-8667/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4705. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014 и 

130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-

ТРУКТУРА ЗА ОДЛАГАЛИШТЕ „3” НА СТАЦИО-

НАЖА 17+900 КМ НА АВТОПАТ А2, ДЕЛНИЦА КИ-

ЧЕВО-ОХРИД СЕКЦИЈА 2  ПОДВИС-ПРЕСЕКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно  земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за одлагалиште „3” на 

стационажа 17+900 км на автопат А2, делница Кичево-

Охрид, секција 2 Подвис-Пресека. 

 

Член 2 

 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 91854 м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-8668/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4706. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.10.2014 година, донесе   

                                                                                
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОЕКТ ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОДЛАГАЛИШТЕ „4“ НА 
СТАЦИОНАЖА 20+340 КМ НА АВТОПАТ А2, 
ДЕЛНИЦА КИЧЕВО-ОХРИД ПОД-ДЕЛНИЦА  

ПОДВИС-ПРЕСЕКА 
 

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

мена на земјоделско во градежно  земјиште за изработ-
ка на проект за инфраструктура за одлагалиште „4“ на 
стационажа 20+340 км на автопат А2, делница Кичево-
Охрид под-делница Подвис-Пресека. 

 
Член 2 

 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 48398м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8698/1 Заменик на претседателот 

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4707. 
Врз основа на член 31-а став 1 од Законот за произ-

водство и промет на вооружување и воена опрема  
(„Службен весник на Република Македонија’’ бр. 
54/02, 84/07, 161/09, 145/10, 119/13, 164/13 и 41/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.10.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУ-
ВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА  
ЗА  ВРШЕЊЕ ИЗВОЗ-УВОЗ, ТРАНЗИТ, БРОКЕР-
СКИ УСЛУГИ И ОФСЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И  

ВОЕНА ОПРЕМА 
 

Член 1 
Со ова решение се формира комисија за разгледува-

ње на барања за добивање дозвола за вршење извоз-
увоз, транзит,  брокерски услуги и офсет на вооружува-
ње и воена опрема во следниот состав: 

1. За претседател на Комисијата се именува Дејан 
Радосављевиќ, директор на Управата за наменско про-
изводство при Министерство за економија. 

2. За заменик претседател на Комисијата и член се 
именува Ваедин Даути, раководител на Одделение за 
надворешно трговски режим во Сектор за меѓународно  
трговска  соработка при Министерство за економија. 

3. За членови на Комисијата се именуваат: 
- Томислав Ризески, раководител на Одделение за 

контрола и верификација на вооружувањето во Сектор 
за меѓународна соработка при Министерство за од-
брана, 

- Златко Николовски, виш советник во Одделението 
за оружје, експлозивни и опасни материи, агенции за 
обезбедување и детективска дејност при Министерство 
за внатрешни работи, 

- Зоран Стојчевски, началник на Одделението за 
контрола на оружје при Директоратот за мултилатерал-
ни односи при Министерство за надворешни работи, 

- Зулфи Даути, царински службеник во Царинска 
управа при Министерство за финансии-Царинска уп-
рава. 

4. За заменици членови на Комисијата се имену-
ваат: 

- Ениса Демеска помлад соработник во Одделение 
за мотивација, меѓучовечки односи, службенички од-
нос и информативен систем за човечки ресурси при 
Сектор за управување со човечки ресурси при Минис-
терство за економија, 

 - Сашо Мешков, советник за обука и администра-
тивни работи во Одделение за контрола и верификува-
ње на вооружување во Сектор за меѓународна соработ-
ка при Министерство за одбрана, 

- Илија Михајловски, виш советник во Одделение 
за оружје, експлозивни и опасни материи, агенции за 
обезбедување и детективска дејност при Министерство 
за внатрешни работи, 

- Александар Панев, соработник во Одделение за 
контрола на оружје при Директоратот за мултилатерал-
ни односи при Министерство за надворешни работи, 

 - Семир Муса, царински службеник во Царинска 
управа при Министерство за финансии-Царинска уп-
рава. 

 
Член 2 

Ова  решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-7598/1 Претседател на Владата 

7 октомври 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
4708. 

Врз основа на член 75 став (5) од Законот за  соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/013, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 116/14), министерот за 
здравство донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНЗИЛИ-
ЈАРНОТО МИСЛЕЊЕ СО НАОД, МЕДИЦИН-
СКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНЗИЛИЈАРНО МИС-
ЛЕЊЕ СО НАОД ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО-
ТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК  ЗА  ПОМОШ И  

НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на конзилијарното мислење со наод, медицин-
ската документација, како и надоместокот за издавање 
на конзилијарно мислење со наод  за остварување на 
правото на паричен надоместок за помош и нега од 
друго лице. 

 
Член 2 

(1) Конзилијарното мислење со наод за остварува-
ње на правото на паричен надоместок за помош и нега 
од друго лице (во натамошниот  текст: конзилијарното 
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мислење) се издава на образец  што се печати на харти-
ја во бела боја со А-4 формат, кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник.  

(2) Конзилијарното мислење  содржи: 
- назив на комисија која дава конзилијарно мислење 

со наод, 
- број и датум на конзилијарното мислење со наод, 
- наслов на конзилијарното мислење со наод, 
- податоци за прегледаното лице, 
- податоци за болеста и испитувањата, 
- наод, краток опис ,  
- мислење на конзилиумот, 
- забелешка , 
- датум и место за печат и потпис. 
 

Член 3 
Медицинската документација за издавање на конзи-

лијарно мислење се состои од специјалистички извеш-
тај и/или отпусно писмо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 

Висината на надоместокот за издавање на конзили-

јарното мислење со наод за остварување на правото на 

паричен надоместок за помош и нега од друго лице из-

несува 1.200 денари.  

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Број - 07-9823/1                    

14 октомври 2014 година Министер за здравство, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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4709. 

Врз основа на член 198-д став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 116/14), министерот за 

здравство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА  РЕВИЗИЈА НА 

НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИСЛЕЊЕТО ЗА  ПОТРЕ-

БАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, КОН-

ЗИЛИЈАРНОТО МИСЛЕЊЕ И НАОД ЗА ДОДАТОК 

ЗА  СЛЕПИЛО И МОБИЛНОСТ И ДОДАТОК ЗА  

ГЛУВОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на ревизија на наодот, оцената и мислењето за пот-

ребата од помош и нега од друго лице, конзилијарното 

мислење и наод за додаток за слепило и мобилност и 

додаток за глувост (во натамошниот текст: ревизијата). 

 

Член 2 

Ревизијата се врши по случаен избор по електрон-

ски пат од вкупниот број на предмети за правото на па-

ричен надоместок за помош и нега од друго лице, дода-

токот за слепило и мобилност и додатокот за глу-

вост,врз основа на кои се остварува право на  помош и 

нега од друго лице, правото на додаток за слепило и 

мобилност и правото на додаток за глувост.  

 

Член 3 

(1) Ревизија се врши од страна на тим од тројца ле-

кари специјалисти кои не учествувале во постапката на 

донесување на наод, оцена и мислење за потребата од 

помош и нега од друго лице, конзилијарно мислење и 

наод за додаток за слепило и мобилност и додаток за 

глувост.  

(2) Тимот од тројца лекари за ревизија, во зависност 

од основната болест на подносителот на барањето, е 

составен од лекари од следната специјалност: специја-

лист офталмолог, специјалист интернист, специјалист 

невролог, специјалист ортопед, специјалист психијатар 

- невропсихијатар, специјалист оториноларинголог, 

специјалист физијатар, специјалист рентгенолог и спе-

цијалист по медицина на трудот.  

 

Член 4 

(1) Тимот од тројца лекари за ревизија дава мисле-

ње врз основа на непосреден преглед на корисникот, на 

медицинската и друга документација содржана во 

предметот. 

(2) По извршената ревизија, тимот од тројца лекари 

за ревизија може да го потврди или да не го потврди  

наодот, оцената и мислењето донесени од стручната 

комисијата за давање наод, оцена и мислење за потре-

бата од помош и нега од друго лице и конзилијарното 

мислење и наод за додаток за слепило и мобилност и 

додаток за глувост, со давање мислење со јасно и пре-

цизно образложение. 

 

Член 5 

(1) Тимот од тројца лекари за ревизија мислењето 

го дава нa образец кој е даден во прилог и е составен 

дел на овој правилник.  

(2) Образецот на мислењето од став (1) на овој член 

се печати на хартија во бела боја со А-4 формат  и сод-

ржи: назив на тимот од тројца лекари за ревизија; број 

и датум на постапката на ревизија; број на предмет; 

мислење и место за потпис на членовите на тимот од 

тројца лекари за ревизија и место за печат.  

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Број - 07-9824/1                    

14 октомври 2014 година Министер за здравство, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4710. 

Врз основа на член 84-б став 6 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 116/14), министерот за 

труд и социјална политика донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

НА ДОДАТОК ЗА ГЛУВОСТ, ПОТРЕБНАТА ДО-

КУМЕНТАЦИЈА, СОСТАВОТ НА ЛЕКАРИТЕ 

СПЕЦИЈАЛИСТИ ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЗИЛИЈАР-

НО  МИСЛЕЊЕ И НАОД ВО ПРВ И ВТОР СТЕ-

ПЕН ЗА ПОТРЕБАТА ОД ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ОВА ПРАВО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

КОНЗИЛИЈАРНОТО МИСЛЕЊЕ, КАКО И НАДО-

МЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНЗИЛИЈАРНО 

МИСЛЕЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот за оства-

рување на правото на додаток за глувост, потребната 

документација, составот на лекарите специјалисти за 

давање на конзилијарно мислење и наод во прв и втор 

степен за потребата за остварување на ова право, фор-

мата и содржината на конзилијарното мислење, како и 

надоместокот за издавање на конзилијарното мислење.  

 

Член 2 

Правото на додаток за глувост се остварува со под-

несување на барање и потребната документација до 

месно надлежниот центар за социјална работа. 

 

Член 3 

Како  тотално глуво лице во смисла на овој правил-

ник се смета лице кај кое оштетувањето на слухот е по-

големо од 80 дб во говорнофрекфентното подрачје и 

кое со слушен аплификатор не може целосно да го пер-

ципира вербалниот говор. 

 

Член 4 

Барање за остварување на право на додаток за глу-

вост се поднесува од страна на барателот на образец 

кој се печати на хартија во бела боја со А4 формат, кој 

содржи: назив на органот до кој што се поднесува ба-

рањето, наслов на барањето, податоци за подносителот 

на барањето, содржина на барањето, наведување на 

прилози, место за датум на поднесување и за потпис на 

подносителот на барањето.  

Барањето од став 1 на овој член е дадено во Прилог 

бр. 1 и е составен дел на овој правилник. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува: 

1. важечка лична карта на граѓанинот на Република 

Македонија, лична карта за постојан престој на стра-

нец, лична карта за признат бегалец или лична карта за 

лице под супсидијарна заштита, која се доставува само 

на увид за докажување на идентитетот и државјан-

ството; 

2. конзилијарно мислење и наод од најмалку тројца 

лекари специјалисти од соодветните специјалности, 

кое задолжително треба да содржи резултат од аудиог-

рам;  

3. уверение за остварени годишни приходи и 

4. трансакциска сметка на подносителот на бара-

њето. 

Подносителот на барањето  ги приложува докумен-

тите од став 3 точки 1 , 2 и 4 на овој член, а документот 

од став 3 точка 3 на овој член, центарот го прибавува 

по службена должност по пат на размена на податоци-

те по електронски пат со надлежната институција или 

во писмена форма, по претходно дадената писмена сог-

ласност на подносителот/корисникот за користење на 

неговите лични податоци во постапката за остварување 

на правото на додаток за глувост. 

 

Член 5 

Центарот за социјална работа барањето  за прибаву-

вање на податоци за факти за кои службена евиденција 

води друг државен орган, односно друг субјект кој во-

ди регистар на податоци, по претходно дадената сог-

ласност од странката за користење на нејзините лични 

податоци во постапката за остварување на правото на 

додаток за глувост, го поднесува на образец – Барање 

за прибавување на податоци по службена должност, 

кој е даден во Прилог бр.2  и е составен дел на овој 

правилник. 

Барањето од став 1 на овој член се печати на харти-

ја во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за 

центарот за социјална работа кој поднесува барање за 

размена на податоци по електронски пат со надлежни-

те институции или во писмена форма во постапката за 

остварување на правото на додаток за глувост, подато-

ци за службеното лице кое постапува по барањето на 

странката во институцијата која бара податоци, пред-

мет на барањето на странката доставено до центарот за 

социјална работа надлежен за решавање на барањето и 

согласност од странката која што поднесува барање. 

Институцијата која дава одговор по поднесеното 

барање, одговорот го доставува до центарот за социјал-

на работа на образец – Одговор на барањето за приба-

вување на податоци по службена должност, кој е даден 

во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник. 
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Одговорот од став 3 на овој член се печати на хар-

тија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за 

институцијата која доставува податоци за кои води 

службена евиденција, податоци за службеното лице 

кое доставува одговор и податоци за странката за која 

се доставуваат податоците. 

 

Член 7 

Писмената согласност за користење на личните по-

датоци на подносителот на барањето во постапката за 

остварување на правото на додаток за глувост се дава 

на образец – Изјава, кој е даден во Прилог бр.4 и е сос-

тавен дел на овој правилник. 

Писмената согласност од став (1) на овој член се 

печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

име и презиме на подносителот на барањето, единствен 

матичен број на граѓанинот, место и адреса на живе-

ење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, 

содржина на изјавата и место за потпис на подносите-

лот на барањето. 

 

Член 8 

Конзилијарното мислење и наод за правото за дода-

ток за глувост во прв степен  се дава од страна на 

тројца лекари специјалисти од следните специјалности: 

специјалист оториноларинголог, специјалист невролог 

и аудиометрист.    

Конзилијарното мислење и наод од став 1 на овој 

член се издава по непосреден преглед на подносителот 

на барањето, кој се обезбедува преку „Мој термин“, кој 

се закажува преку матичниот лекар на подносителот на 

барањето согласно прописите од областа на здравстве-

ната заштита. 

Конзилијарното  мислење и наод  од став 1 на овој 

член се издава на образец кој се печати на хартија во 

бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комиси-

јата, број и датум на конзилијарното мислење и наод, 

наслов на конзилијарното мислење и наод, податоци за 

прегледаното лице, начин и тек на прегледот, поставен 

наод, дијагноза и шифра на основната болест соглано 

МКБ 10, заклучно мислење, место за датум на прегле-

дот, место за потпис на тројцата лекари специјалисти, 

место за печат и место за потпис на овластено лице. 

Образецот од став 3 на овој член е даден во Прилог 

бр. 5 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 9 

Во постапката по поднесена жалба против првосте-

пено решение за остварување на право на додаток за 

глувост, конзилијарно мислење и наод во втор степен 

се дава од страна на тројца лекари специјалисти од 

следните специјалности: специјалист оториноларинго-

лог, специјалист невролог и аудиометрист, кои не го 

дале мислењето и наод во прв степен. 

Конзилијарното мислење и наод од став 1  на овој 

член се издава на образец кој се печати на хартија во 

бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комиси-

јата, број и датум на  конзилијарното мислење и наод, 

наслов на конзилијарното мислење и наод, податоци за 

прегледаното лице, начин и тек на прегледот, поставен 

наод, дијагноза и шифра на основната болест соглано 

МКБ 10,  заклучно мислење, место за датум на прегле-

дот, место за потпис на лекарите специјалисти, место 

за печат и место за потпис на овластено лице. 

Образецот од став  2 на овој член е даден во Прилог 

бр. 6 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 10 

Висината на надоместокот за издавање на конзили-

јарно мислење за остварување на право на додаток за 

глувост изнесува 1.250,00 денари.  

 

Член 11 

Издадените  конзилијарни  мислења и наоди за ут-

врдување на потребата од остварување на право на до-

даток за глувост  се евидентираат во писмена и елек-

тронска форма со следните податоци: реден број, број 

и датум на предметот на центарот за социјална работа, 

име и презиме и единствен матичен број на граѓанинот, 

број на конзилијарно мислење и наод,  поставен наод, 

дијагноза и шифра на основната болест соглано МКБ 

10, и забелешка. 

 

Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот за оства-

рување на правото на додаток за глувост, потребната 

документација, составот на првостепената и второсте-

пената комисија за давање на наод и мислење за потре-

бата за остварување на ова право, формата и содржина-

та на наодот и мислењето и водењето на евиденција за 

издадените наоди („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 9/14).  

 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 10-8422/1 Министер за труд 

14 октомври 2014 година и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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4711. 
Врз основа на член 84-а став 8 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 116/14), министерот за 
труд и социјална политика, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА МОБИЛНОСТ И СЛЕПИЛО, ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА, СОСТАВОТ НА ЛЕКАРИТЕ 
СПЕЦИЈАЛИСТИ ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЗИЛИЈАР-
НО  МИСЛЕЊЕ И НАОД ВО ПРВ И ВТОР СТЕ-
ПЕН ЗА ПОТРЕБАТА ОД ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ОВА ПРАВО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
КОНЗИЛИЈАРНОТО МИСЛЕЊЕ, КАКО И НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНЗИЛИЈАРНО 

МИСЛЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот за оства-

рување на правото на мобилност и слепило, потребната 
документација, составот на лекарите специјалисти за 
давање на конзилијарно мислење и наод во прв и втор 
степен за потребата за остварување на ова право, фор-
мата и содржината на конзилијарното мислење, како и 
надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.  

 
Член 2 

Правото на додаток за мобилност и слепило се ос-
тварува со поднесување на барање и потребната доку-
ментација до месно надлежниот центар за социјална 
работа. 

 
Член 3 

Како лице со 100% телесен инвалидитет во смисла 
на овој правилник се смета лице кај кое што постои ло-
комоторна дисфункција и кое што своите основни био-
лошки и социјални потреби ги извршува само со по-
мош на инвалидска количка без придружник освен во 
случаи кога истото има умерена, тешка или најтешка 
ментална попреченост, како и лице со тетраплегија 
(квадриплегија) кај кое што постои локомоторна 
дисфункција и кое што своите основни биолошки и со-
цијални потреби ги извршува само со помош на инва-
лидска количка со придружник, односно лице со: 

- системски атрофии кои што примарно го зафаќаат 
централниот нервен систем; 

- екстрапирамидални заболувања и заболувања на 
движењето; 

- други дегенеративни болести на нервниот систем; 
- демиелинизирачки болести на централниот нервен 

систем; 
-полиневропатии и други заболувања на перифер-

ниот нервен систем; 
- болести на мионевралната спојка на мускул; 
- хемиплегија; 
- параплегија; 
- тетраплегија  (квадриплегија); 
- секвели од цереброваскуларна болест; 
- секвели од изгореници, корозии и смрзнатини; 
- стекнат недостиг на долни екстремитети; 
- секвели од повреди на долни екстремитети; 
- воспалителни полиартропатии и полиартроза; 
- системски заболувања на сврзното ткиво или 
- секвели од полиомиелит и редуцирани дефекти на 

долени екстремитети. 
 

Член 4 
Како потполно слепо лице во смисла на овој пра-

вилник се смета лице кај кое што постои оштетување 
на видот од 98 до 100%, односно лице кое што: 

- потполно го изгубило осетот за вид  (амауроза); 
- остатокот на острината на видот на подоброто око 

со најдобра можна корекција изнесува до 0,02 (броење 
на прсти на далечина од 1 метар) или помалку; 

- остатокот на острината на видот на подоброто око 
со најдобра можна корекција е од 0,02 до 0,05; 

- остатокот на централниот вид на подоброто око со 
најдобра можна корекција е до 0,14 со намалување на 
видното поле до 10 степени или 

- постои концентрично намалување на видното по-
ле на двете очи со видно поле со ширина од 5 до 10 
степени околу централната фиксацијска точка. 

 
Член 5 

Барање за остварување на право на додаток за мо-
билност или слепило се поднесува од страна на барате-
лот на образец кој се печати на хартија во бела боја со 
А4 формат, кој содржи: назив на органот до кој што се 
поднесува барањето, наслов на барањето, податоци за 
подносителот на барањето, содржина на барањето, на-
ведување на прилози, место за датум на поднесување и 
за потпис на подносителот на барањето. 

Барањето од став 1 на овој член е дадено во Прилог 
бр. 1 и е составен дел на овој правилник. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува: 
1. важечка лична карта на граѓанинот на Република 

Македонија, лична карта за постојан престој на стра-
нец, лична карта за признат бегалец или лична карта за 
лице под супсидијарна заштита, која се доставува само 
на увид за докажување на идентитетот и државјан-
ството; 

2. конзилијарно мислење и наод од најмалку тројца 
лекари специјалисти од соодветните специјалности;  

3. уверение за остварени годишни приходи и 
4. трансакциска сметка на подносителот на бара-

њето. 
Подносителот на барањето ги приложува докумен-

тите од став3 точки 1, 2 и 4 на овој член, а документот 
од став 3 точка 3 на овој член, центарот го прибавува 
по службена должност по пат на размена на податоци-
те по електронски пат со надлежната институција или 
во писмена форма, по претходно дадената писмена сог-
ласност на подносителот на барањето за користење на 
неговите лични податоци за спроведување на поста-
пката за остварување на правото на додаток за мобил-
ност и слепило. 

 
Член 6 

Центарот за социјална работа барањето  за прибаву-
вање на податоци за факти за кои службена евиденција 
води друг државен орган, односно друг субјект кој во-
ди регистар на податоци, по претходно дадената сог-
ласност од странката за користење на нејзините лични 
податоци во постапката за остварување на правото на 
додаток за мобилност или слепило, го поднесува на об-
разец – Барање за прибавување на податоци по службе-
на должност, кој е даден во Прилог бр.2  и е составен 
дел на овој правилник. 

Барањето од став 1 на овој член се печати на харти-
ја во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за 
центарот за социјална работа кој поднесува барање за 
размена на податоци по електронски пат со надлежни-
те институции или во писмена форма во постапката за 
остварување на правото на додаток за мобилност или 
слепило, податоци за службеното лице кое постапува 
по барањето на странката во институцијата која бара 
податоци, предмет на барањето на странката доставено 
до центарот за социјална работа надлежен за решавање 
на барањето и согласност од странката која што подне-
сува барање. 
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Институцијата која дава одговор по поднесеното 
барање, одговорот го доставува до центарот за социјал-
на работа на образец – Одговор на барањето за приба-
вување на податоци по службена должност, кој е даден 
во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник. 

Одговорот од став 3 на овој член се печати на хар-
тија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за 
институцијата која доставува податоци за кои води 
службена евиденција, податоци за службеното лице 
кое доставува одговор и податоци за странката за која 
се доставуваат податоците. 

 
Член 7 

Писмената согласност за користење на личните по-
датоци на подносителот на барањето во постапката за 
остварување на правото на додаток за мобилност или 
слепило се дава на образец – Изјава, кој е даден во 
Прилог бр.4 и е составен дел на овој правилник. 

Писмената согласност од став (1) на овој член се 
печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 
име и презиме на подносителот на барањето, единствен 
матичен број на граѓанинот, место и адреса на живе-
ење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, 
содржина на изјавата и место за потпис на подносите-
лот на барањето. 

 
Член 8 

Конзилијарно мислење и наод за правото за мобил-
ност во прв степен се дава од страна на петмина лекари 
специјалисти  од следните специјалности: специјалист  
физијатар, специјалист ортопед, специјалист хирург-
трауматолог, специјалист невролог и специјалист ин-
тернист. 

Конзилијарното мислење и наод од став 1 на овој 
член се издава по непосреден преглед на подносителот 
на барањето, кој се обезбедува преку „Мој термин“, кој 
се закажува преку матичниот лекар на подносителот на 
барањето согласно прописите од областа на здравстве-
ната заштита.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, утврдувањето 
на правото на додаток за мобилност за лицата со тет-
раплегија (квадриплегија) се врши со непосреден увид 
во домот на барателот или по конзилијарно мислење и 
наод врз основа на отпусно писмо и/или специјалис-
тички извештај.  

Конзилијарното мислење и наод од став 1 на овој 
член се издава на образец кој се печати на хартија во 
бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комиси-
јата, број и датум на конзилијарното мислење и наод, 
наслов на конзилијарното мислење и наод, податоци за 
прегледаното лице, начин и тек на прегледот, поставен 
наод, дијагноза и шифра на основната болест соглано 
МКБ 10, заклучно мислење, место за датум на прегле-
дот, место за потпис на лекарите специјалисти, место 
за печат и место за потпис на овластено.  

Образецот од став 4 на овој член е даден во Прилог 
бр. 5 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

Во постапката по поднесена жалба против првосте-
пено решение за остварување на право на мобилност, 
конзилијарно  мислење и наод во втор степен се дава 
од страна на тројца лекари специјалисти од следните 
специјалности: специјалист физијатар, специјалист 
ортопед, специјалист хирург-трауматолог, специјалист 
невролог и  специјалист интернист, кои не го дале кон-
зилијарното мислење и наод во прв степен.  

Конзилијарното мислење и наодод став 1 на овој 
член се издава на образец кој се печати на хартија во 
бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комиси-
јата, број и датум на конзилијарното мислење и наод, 
наслов на конзилијарното мислење и наод, податоци за 
прегледаното лице, начин и тек на прегледот, поставен 
наод, дијагноза и шифра на основната болест соглано 
МКБ 10, заклучно мислење, место за датум на прегле-
дот, место за потпис на лекарите специјалисти, место 
за печат и место за потпис на овластено лице. 

Образецот од став 2 на овој член е даден во Прилог 
бр. 7 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Во постапката по поднесена жалба против првосте-
пено решение за остварување на право на додаток за 
слепило, конзилијарно мислење и наод во втор степен 
се дава од страна на тројца лекари специјалисти од 
следните специјалности: двајца специјалисти офталмо-
лози и специјалист невролог, кои не го дале конзили-
јарното мислење и наод во прв степен.  

Конзилијарното мислење и наодод став 1 на овој 
член се издава на образец кој се печати на хартија во 
бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комиси-
јата, број и датум на конзилијарното мислење и наод, 
наслов на конзилијарното мислење и наод, податоци за 
прегледаното лице, начин и тек на прегледот, поставен 
наод, дијагноза и шифра на основната болест соглано 
МКБ 10, заклучно мислење, место за датум на прегле-
дот, место за потпис на лекарите специјалисти, место 
за печат и место за потпис на овластено лице. 

Образецот од став 2 на овој член е даден во Прилог 
бр. 6 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 11 

Висината на надоместокот за издавање на конзили-
јарно мислење за остварување на право на додаток за 
мобилност или слепило изнесува 1.250,00 денари.  

 
Член 12 

Издадените  конзилијарни  мислења и наоди за ут-
врдување на потребата од остварување на право на до-
даток за мобилност или слепило  се евидентираат во 
писмена и електронска форма со следните податоци: 
реден број, број и датум на предметот на центарот за 
социјална работа, име и презиме и единствен матичен 
број на граѓанинот на барателот, број на конзилијарно 
мислење и наод,  поставен наод, дијагноза и шифра на 
основната болест соглано МКБ 10, и забелешка. 

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот за оства-
рување на правото на мобилност или слепило, потреб-
ната документација, составот на првостепената и вто-
ростепената комисија за давање на наод и мислење за 
потребата за остварување на ова право, формата и сод-
ржината на наодот и мислењето и водењето на еви-
денција за издадените наоди („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 40/13 и 9/14).  

 
Член 14 

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

  
Бр. 10-8423/1 Министер за труд 

14 октомври 2014 година и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 
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4712. 

Врз основа на член 78 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник  на Република Македонија” 

бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 

187/13, 38/14, 44/14 и 116/14),  министерот за труд и со-

цијална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ  НА ПРАВОТО НА 

ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД 

ДРУГО ЛИЦЕ 

 

Член  1 

 Со овој правилник се пропишува начинот за оства-

рување на правото на паричен надоместок за помош и 

нега од друго лице, образецот на барањето и  потребна-

та документација, образецот за дадено мислење од 

страна на матичниот лекар за потребата од помош и не-

га од друго лице, составот и начинот на работата на 

стручната комисија и второстепената комисија, легити-

мацијата на стручните лица, начинот на водење еви-

денција за издадените наоди и формата и содржината 

на образецот за давање на наод, оцена и мислење за 

потребата од помош и нега од друго лице.   

 

Член  2 

(1) Барањето за остварување на право на паричен 

надоместок за помош и нега од друго лице се доставу-

ва до месно надлежниот центар за социјална работа       

(во натамошниот текст: Центарот).  

 (2) Барањето од став (1) на овој член се издава на 

образец „Барање за остварување на право на паричен 

надоместок за помош и нега од друго лице“  кој е даден 

во Прилог бр. 1 и составен дел на овој   правилник. 

 (3) Образецот на барањето од став (1) на овој член 

се печати на хартија во бела боја  со А-4 формат и сод-

ржи:  податоци за примателот на барањето; наслов на  

Барањето.; податоци за подносителот на барањето; да-

тум и место на поднесување на барањето, место за пот-

пис на подносителот на барањето и на службеното ли-

це кое го примило барањето и документацијата која се 

поднесува/обезбедува кон барањето. 

 

Член  3 

(1) Кон барањето од член 2 став (1) од овој правил-

ник се поднесува/обезбедува следната документација: 

1. важечка лична карта за државјанин на Република 

Македонија, дозвола за постојан престој на странецот, 

важечка лична карта за лице барател на право на азил, 

лице со статус на признаен бегалец и лице под супси-

дијарна заштита, се доставува само на увид за докажу-

вање на идентитетот и државјанството, 

2. мислење од матичен лекар за потребата од по-

мош и нега од друго лице со Бартелов индекс, 

3. конзилијарно мислење со наод или отпусно пис-

мо со специјалистички извештај и/или друга медицин-

ска документација и 

4. уверение за остварени годишни приходи. 

(2) За поднесените документи во фотокопија, на 

увид се доставува оригиналот. 

 (3) Конзилијарно мислење со наод  од став (1) точ-

ка 3 на овој член се обезбедува преку „Мој термин“, 

кој се закажува преку матичниот лекар на подносите-

лот на барањето согласно прописите од областа на 

здравствената заштита.  

(4) По исклучок доколку лицето е потполно непод-

вижно и не може да се јави на закажаниот термин, ле-

карите специјалисти од соодветните специјалности за 

давање на конзилијарно мислење со наод, врз основа 

на приложената медицинска документација прегледот 

го вршат во домот на подносителот на барањето или 

издаваат конзилијарно мислење со наод врз основа на 

отпусно писмо со специјалистички извештај и/или дру-

га медицинска документација.   

(5) Конзилијарно мислење со наод се издава од 

страна на тројца лекари специјалисти од соодветната 

специјалност, соодветна на основната болест на подно-

сителот на барањето. 

(6) Од страна на центарот за социјална работа се 

определува лице за координација за поднесените бара-

ње за остварување на правото на помош и нега од дру-

го лице. 

(7) Подносителот на барањето ги приложува доку-

ментите од став (1) точки 2 и 3 на овој член, а Центарот 

по службена должност ги обезбедува документите од 

став (1) точка 4 на овој член, по пат на размена на по-

датоците по електронски пат со надлежната институци-

ја или во писмена форма, по претходно дадената 

писмена согласност на подносителот/корисникот за ко-

ристење на неговите лични податоци во постапката за 

остварување на правото на паричен надоместок за по-

мош и нега од друго лице. 
 

Член 4 

(1) Центарот за социјална работа барањето  за при-

бавување на податоци за факти за кои службена еви-

денција води друг државен орган, односно друг субјект 

кој води регистар на податоци, по претходно дадената 

согласност од странката за користење на нејзините 

лични податоци во постапката за остварување на пра-

вото на паричен надоместок за помош и нега од друго 

лице, го поднесува на образец – Барање за прибавува-

ње на податоци по службена должност, кој е даден во 

Прилог бр.2  и е составен дел на овој правилник. 

(2) Барањето од став (1) на овој член се печати на 

хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци 

за центарот за социјална работа кој поднесува барање 

за размена на податоци по електронски пат со надлеж-

ните институции или во писмена форма во постапката 
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за остварување на правото на паричен надоместок за 

помош и нега од друго лице, податоци за службеното 

лице кое постапува по барањето на странката во инсти-

туцијата која бара податоци, предмет на барањето на 

странката доставено до центарот за социјална работа 

надлежен за решавање на барањето и согласност од 

странката која што поднесува барање. 

(3)Институцијата која дава одговор по поднесеното 

барање, одговорот го доставува до центарот за социјал-

на работа на образец – Одговор на барањето за приба-

вување на податоци по службена должност, кој е даден 

во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник. 

(4) Одговорот од став (3) на овој член се печати на 

хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци 

за институцијата која доставува податоци за кои води 

службена евиденција, податоци за службеното лице 

кое доставува одговор и податоци за странката за која 

се доставуваат податоците. 

 

Член 5 

(1) Писмената согласност за користење на личните 

податоци на подносителот на барањето во постапката 

за остварување на правото на паричен надоместок за 

помош и нега од друго лице се дава на образец – Из-

јава, кој е даден во Прилог бр.4 и е составен дел на овој 

правилник. 

(2) Писмената согласност од став (1) на овој член се 

печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

име и презиме на подносителот на барањето, единствен 

матичен број на граѓанинот, место и адреса на живе-

ење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, 

содржина на изјавата и место за потпис на подносите-

лот на барањето. 

 

Член 6 

(1) Мислењето од матичниот лекар за потребата од 

помош  нега од друго лице со Бартелов индекс се изда-

ва на образец „Мислењето од матичниот лекар за пот-

ребата од помош  нега од друго лице“, кој е даден во 

Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот од став (1) на овој член содржи: нас-

лов на мислењето; мислење на матичниот лекар; ме-

дицинската документација која се доставува во прилог; 

Бартелов индекс; датум и место на составување; место 

за потпис и факсимил на матичен лекар и напомена. 

 

Член 7 

(1) Под трајни или привремени промени на здрав-

ствената состојба во смисла на овој правилник се сме-

таат вродени или стекнати заболувања или повреди на 

органите или органските системи утврдени според Ме-

ѓународната статистичка класификација на болестите и 

сродните заболувања на Светската здравствена органи-

зација при што во посебна листа се селектирани оние 

ентитети кои доведуваат до тешки оштетувања на фи-

зичките и менталните функции и намалување или губе-

ње на функционалната способност на лицето за самос-

тојно извршување на секојдневните активности за за-

доволување на основните животни потреби – Листа на 

трајни и привремени промени на здравствената сос-

тојба. 

(2)Листата на трајни и привремени промени на 

здравствената состојба од став   (1) на овој член е даде-

на во Прилог бр. 9  и е составен дел на овој правилник.   

 

Член 8 

(1) Наод, оцена и мислење за потребата од помош и 

нега од друго лице дава надлежната стручна комисија 

(во натамошниот текст: „стручната комисија”).     

(2) Стручната комисија е составена од три члена од 

кои: 

1. доктор специјалист или доктор на медицина, 

претседател; 

2. доктор специјалист или доктор на медицина, 

член и 

3. доктор специјалист или доктор на медицина, 

член. 

(3) Наодот, оцената и мислењето од став (1) на овој 

член се издава на образец „Наод, оцена и мислење за 

потребата од помош и нега од друго лице“ кој е даден 

во Прилог бр. 6 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 9 

Наодот, оцената и мислењето од член 8 од овој пра-

вилник содржи: назив на стручната комисија; број и да-

тум на наодот; назив на центарот за социјални работи 

каде се поднесува барањето, како и број и датум на 

поднесување на барањето; наслов на наодот, оцената и 

мислењето; општи податоци за лицето за кое се одне-

сува барањето; основ за давање на наодот, оцената и 

мислењето; збирни резултати од прегледот и испитува-

ња на членовите на стручната комисија; дијагноза на 

болеста со назначување на шифрата; приложената ме-

дицинска документација; оцена за потребата од помош 

и нега од друго лице; контролен преглед; забелешка; 

место за потпис на членовите на комисијата и место за 

печат. 

 

Член 10 

(1) Со работата на стручната комисија раководи  

претседателот  на стручната комисија.  

(2) Стручната комисија работи и одлучува во полн 

состав, а по исклучок во случај на оправдано отсуство 

на еден член, може да одлучува во состав од два члена.  

 

Член 11 

(1) Стручната комисија дава наод, оцена и мислење 

за потребата од помош и нега од друго лице врз основа 

на конзилијарното мислење со наод, или отпусното 

писмо со специјалистички извештај и/или друга прило-

жена медицинска документација и списите во предме-

тот. 
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(2) За лицата кои се потполно неподвижни стручна-

та комисија дава наод, оцена и мислење врз основа на 

непосреден преглед на подносителот на барањето и 

приложената медицинска документација и списите во 

предметот. 

 

Член 12 

(1) Во постапката по поднесена жалба против прво-

степено решение за правото на паричен надоместок за 

помош и нега од друго лице, Наод, оцена и мислење за 

потребата од помош и нега од друго лице дава второс-

тепената комисија за давање наод, оцена и мислење за 

потребата од помош и нега од друго лице (во натамош-

ниот текст: второстепената комисија). 

(2) Второстепената комисија е составена од три 

члена, од кои:  

1. доктор специјалист, претседател; 

2. доктор специјалист, член и 

3. доктор специјалист, член. 

(3) Со работата на второстепената комисија раково-

ди претседателот  на комисијата.  

(4) Второстепената комисија работи и одлучува во 

полн состав на работни седници, а по исклучок во слу-

чај на оправдано отсуство на еден член, комисијата мо-

же да одлучува во состав од два члена.  

 (5) Второстепената комисија дава наод, оцена и 

мислење за потребата од помош и нега од друго лице 

врз основа на медицинската документација и списите 

во предметот. 

 

Член 13 

Наодот, оцената и мислењето од член 12 од овој 

правилник се издава на образец кој е даден во Прилог 

бр. 7 и е составен дел на овој правилник и содржи: на-

зив на второстепена комисија; број и датум на давање-

то на наодот оцената и мислењето; општи податоци за 

лицето за кое се однесува барањето; дијагноза на бо-

леста со назначување на шифрата; оцена и мислење за 

потребата од помош и нега од друго лице; контролен 

преглед; податоци за потребата од повторно упатување 

и прегледување од страна на Стручната комисија за да-

вање наод, оцена и мислење за потребата од помош и 

нега од друго лице; место за потпис на членовите на 

комисијата и место за печат. 

 

Член 14 

(1) Легитимацијата на стручните лица (во натамош-

ниот текст: легитимацијата ) се издава на образец „Ле-

гитимација на стручно лице за утврдување на неспо-

собност за работа и потреба од помош и нега од друго 

лице“, кој е даден во Прилог бр. 8 и составен дел на 

овој правилник. 

(2) Легитимацијата се печати на картон во бела 

боја, со димензии 90х55мм, обвиена во проѕирна плас-

тична обвивка. 

(3) Предната страна на легитимацијата содржи: на-

зив на јавната установа за социјална заштита при која е 

формирана Комисијата, место за слика со димензии 

28х32мм преку која се става печат на јавната установа 

за социјална заштита ,наслов на легитимацијата, име, 

презиме и занимање на носителот на легитимацијата  и 

сериски број на легитимацијата. 

(4) Задната страна на легитимацијата  содржи:  тек-

ст “Овластување - Носителот на оваа службена легити-

мација, како стручно лице утврдува потреба од  помош 

и нега од друго лице и неспособност за работа”, архив-

ски број, датум на издавање, место за потпис на дирек-

торот на јавната установа за социјална заштита при ко-

ја е формирана комисијата, а во средината место за пе-

чат. 

 

Член 15 

(1) Евиденцијата на издадените наоди, оцени и мис-

лења на стручната комисијата за утврдување на потре-

бата од помош и нега од друго лице се води во книга и 

електронски и содржи: реден број, број и датум на 

предметот на центарот за социјална работа, име, прези-

ме и единствен матичен број на барателот, број на нао-

дот, оцената и мислењето, оцена и мислење за потреба-

та од помош и нега од друго лице, дијагноза на основ-

ната болест со назначување на шифрата, контролен 

преглед и забелешка. 

(2) Евиденцијата која се однесува на лице барател 

на право на азил, лице со статус на признат бегалец и 

лице под супспидијарна заштита, не се разменува на 

каков било начин со нивната земја на потекло. 

 

Член 16 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот  за начинот на оства-

рување на правото на паричен надоместок за помош и 

нега од друго лице („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.122/09, 36/12 и 150/12). 

 

Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 10-8374/1 Министер 

13 октомври 2014 година за труд и социјална политика, 

Скопје Дими Спасов, с.р. 
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 Стр. 62 - Бр. 150                                                                             14 октомври 2014 
 

 



14 октомври 2014  Бр. 150 - Стр. 63 

 
 
 



 Стр. 64 - Бр. 150                                                                             14 октомври 2014 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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