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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
819.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.2.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА “ТАБАНОВЦЕ - КУМАНОВО“

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба
на делница “Табановце-Куманово“.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена согласно Геодетскиот елаборат за
геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци (список на индикации за формирање на градежна парцела) за делница Табановце-Куманово, денивелиран патен јазол “Речица“ и денивелиран патен
јазол “Табановце“, автопат Е-75 Табановце-Куманово изработен од ГЕО Мрежа ДОО-Скопје под бр.03916/2 од 13.12.2011 година ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-1042/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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820.
Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на
Република Македонија“ бр.158/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.2.2012
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2012 ГОДИНА
Член 1
Во Одлуката за времетраењето на Јавниот повик и
бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2012 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 10 од
23 јануари 2012 година) членот 2 се менува и гласи:
„(1) Во текот на 2012 година ќе се објават најмалку
четири јавни повици за пријавување на граѓани за добивање на субвенциониран станбен кредит.
(2) Јавните повици ќе бидат објавени со следното
времетраење:
- Првиот јавен повик ќе трае од 25 јануари до 1
март 2012 година;
- Вториот јавен повик ќе трае од 2 март до 31 март;
- Третиот јавен повик ќе трае од 1 април до 30
април и
- Четвртиот јавен повик ќе трае од 1 мај до 31 мај.
(3) Министерството за финансии при објавување на
вториот јавен повик ќе ги информира граѓаните на Република Македонија и за третиот и четвртиот јавен повик, нивниот почеток и завршување и можноста за поднесување на апликации во роковите утврдени со оваа
одлука, а при објавување на третиот јавен повик соодветно ќе информира и за четвртиот.
Министерството за финансии ќе ги објавува јавните
повици најдоцна еден ден пред отпочнување на можноста за аплицирање на граѓаните."
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-1249/1
Претседател на Владата
21 февруари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
821.
Врз основа на член 7 став 2 и член 15 од Законот за
основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 62/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 февруари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Агенцијата за енергетика на Република Maкедонија се
разрешуваат:
- Бојан Захариев
- Шпетим Нуредини.
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за
енергетика на Република Македонија се именуваат:
- Елена Колевска
- Љума Исмаиљ.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службениот весник на Република Македонија“.
Бр. 23-138/2
Претседател на Владата
11 февруари 2012 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
822.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за признавање на професионалните квалификации („Службен
весник на Република Македонија“ број 171/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 21.2.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА КООРДИНАТИВНА ГРУПА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Член 1
Со ова решение се формира меѓуресорска координативна група за признавање на професионалните квалификации (во натамошниот текст: меѓуресорска координативна група).
Член 2
За национален координатор, заменик на националниот координатор и членови на меѓуресорска координативна група се назначуваат:
- Игор Николоски,
- Александар Зафироски,
- Анета Трпевска,
- Василка Салевска
Трајкова,
- Јадранка Ивановска,
- Златко Пејовски,
- Шпенд Деваја,
- Миле Димитровски,
- Јане Севдински,
- Велка Гавровска Лукиќ,

- Мирјанка Алексевска,
- Владимир Јанковски,
- д-р Јулијана Николовска,
- Снежана Николовска,
- Трајче Ефремовски,
- Александра Жоглева,
- проф. д-р Лидија Петрушевска Този,
- Харита Арнаудова,

Министерство за образование и наука, национален
координатор
Министерство за образование и наука, заменик
национален координатор
Министерство за образование и наука, член
Министерство за здравство,
член
Агенција за храна и ветеринарство, член
Комора на извршители на
Република Македонија, член
Адвокатска комора на Република Македонија, член
Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија, член
Министерство за финансии,
член
Здружение на медицински
сестри, техничари и акушерки на Република Македонија, член
Министерство за труд и
социјална политика, член
Министерство за правда,
член
Стоматолошка комора на
Македонија, член
Министерство за економија, член
Ветеринарна комора на
Република Македонија, член
Секретаријат за европски
прашања, член
Фармацевтска комора на
Македонија, член
Министерство за транспорт и врски, член
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- Љубомир Младенов,
- Горан Сигеров,
- Енвер Абди,
- Весна Дончева,
- Зоран Ангеловски,
- Стефан Чинговски,
- Јулијана Стојанова,
- Белинда Миленковиќ,
- Магдалена Наумоска
Жантева,
- Борче Георгиевски,

- Билјана Тешева Ѓоргиевска,
- Драгана Ќурчиоска,

Министерство за информатичко општество и администрација, член
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
Занаетчиска комора на Република Македонија, член
Нотарска комора на Република Македонија, член
Агенцијата за цивилно
воздухопловство, член
Капетанија на пристаништата, член
Министерство за одбрана,
член
Министерство за внатрешни работи, член
Лекарска комора на Република Македонија, член
Комора на здравствени
работници со средно, вишо
и високо стручно образование на Република Македонијa, член
Министерство за животна
средина и просторно планирање, член
Министерство за култура,
член.

Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.41-543/2
Претседател на Владата
21 февруари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_________
823.
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010,
47/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 21 февруари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА
1. Александар Ноневски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор-претставник на општината
Битола на Јавната установа Национален парк Пелистер,
Битола.
2. За член на Управниот одбор-претставник на општината Битола на Јавната установа Национален парк
Пелистер, Битола, се именува Јован Ташевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-1285/1
21 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

824.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службени весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),
Владата на Република Македонија, на седнициата одржана на 27.12.2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУИНСТИТУЦИОНАЛНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ ЗАСНОВАН
НА КОМПЕТЕНЦИИ
1. За членови на Меѓуинституционална работна
група за воведување на систем на управување заснован
на компетенции се именуваат:
1) Од Собрание на Република Македонија
- Жарко Денковски, генерален секретар одговорен
за мониторинг на воведување на компетенциите;
- Анита Огњановска, раководител на Одделение за
човечки ресурси и
- Александра Кокиновска, советник за персонални
работи.
2) Од Министерство за информатичко општество и
администрација:
- Јахи Јахија, државен секретар, одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите;
- Александар Голев, помошник раководител на Сектор за управување, развој, координација со човечки
ресурси и обуки и
- Владимир Анчев, помлад соработник во Одделението за развој, координација и управување со човечките ресурси во администрацијата, во Секторот за
управување, развој, координација со човечки ресурси и
обуки.
3) Од Министерство за внатрешни работи
- Виолета Андоновска, државен секретар, одговорна за мониторинг на воведување на компетенциите;
- Весна Доревска, помошник министер во Сектор за
правни работи и управување со човечки ресурси и
- Жанета Папеш - началник на Одделението за
управување со човечки ресурси.
4) Од Министерство за надворешни работи
- Владо Мисајловски, државен секретар одговорен
за мониторинг на воведување на компетенциите;
- Идрис Фазлиоски, раководител на Одделение за
управување со човечки ресурси и
- Самир Ганија, соработник во Одделението за административни и правни работи.
5) Од Министерство за здравство
- Насуф Ипчија, државен секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите;
- Радмила Кендровска, раководител на Одделение
за управување со човечки ресурси и
- Исмаиљ Илјази, самостоен референт во Секторот
за управување со човечки ресурси.
6) Од Министерство за труд и социјална политика
- Муедин Кахвеџи, државен секретар одговорен за
мониторинг на воведување на компетенциите;
- Кате Трајкова, раководител на Одделение за управување со човечки ресурси и
- Фикри Алити, советник за стручно усовршување и
управување со знаења.
7) Од Министерство за култура
- Музафер Бислими, државен секретар одговорен за
мониторинг на воведување на компетенциите;
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- Снежана Стојановиќ, раководител на Одделение
за управување со човечки ресурси и
- Магдалена Диковска, раководител на Одделението за управни и имотно правни работи.
8) Од Министерство за животна средина и просторно планирање
- Соња Лепиткова, државен секретар, одговорна за
мониторинг на воведување на компетенциите;
- Билјана Тешева Ѓоргиевска, помошник раководител на Сектор за правни работи и
- Фламуре Бериша, виш соработник во Сектор за
општи работи.
9) Од Министерство за образование и наука
- Елизабета Тодоровска, државен секретар, одговорна за мониторинг на воведување на компетенциите;
- Весна Торбовска, Одделение за човечки ресурси
- Александра Хашимбеговиќ, советник за човечки
ресурси
10) Од Министерство за финансии
- Наташа Стојмановска, државен секретар, одговорна за мониторинг на воведување на компетенциите
- Анета Димовска, раководител на Одделение во
Секторот за макроекономија
- Михајло Михајловски, соработник во Одделение
за човечки ресурси
11) Од Министерство за правда
- Диме Спасов, државен секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите
- Маја Малјановска, раководител на Сектор
- Снежана Поповска - Зечевиќ, раководител на Одделение
12) Од Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
- Кирил Божиновски, генерален секретар одговорен
за мониторинг на воведување на компетенциите
- Љубица Костадиновска, раководител на Одделение за управување со човечки ресурси
- Аида Ангеловска, советник во Одделението за
управување со човечки ресурси
13) Од Секретаријат за европски прашања
- Јован Андоновски, државен секретар одговорен за
мониторинг на воведување на компетенциите
- Маја Фузевска - Вељановска, Сектор за управување со човечки ресурси
- Љубица Сиљановска – Дуковска, Сектор за управување со човечки ресурси
14) Од Секретаријат за законодавство
- Лила Пејчиновска Миладиновска, секретар, одговорна за мониторинг на воведување на компетенциите
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- Светлана Кузмановска, раководител на Одделението за управување со човечки ресурси
- Ирена Арнаудовска, помлад соработник во Секретаријатот за законодавство
15) Од Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор
- Ејуп Аљими, државен секретар одговорен за мониторинг на воведување на компетенциите
- Елтон Зеќири, раководител на Одделение за човечки ресурси
- Бехар Амети, раководител на Одделение за мониторинг на процесот за децентрализација
16) Од Агенција за администрација:
- Жаклина Николовска, директор, одговорна за мониторинг на воведување на компетенциите
- Николина Тошанова, раководител на Сектор за
општи работи.
17) Од општина Виница
- Виолета Михајлова, раководител на Сектор за
правни работи и јавни дејности
- Даниела Јаковлеска, раководител на Одделението
за управување со човечки ресурси
18) Од општина Велес
- Сашко Ристовски, раководител на Одделението за
управување со човечки ресурси
- Јадранка Митевска, самостоен референт во Одделението за општи и правни работи
19) Од ЈП „Македонски шуми“
- Жарко Караџоски, директор, одговорен за мониторинг на воведување на компетенции
- Игор Лазаровски , помошник директор на Секторот за расадничко производство и одгледување
20) Од ЈП „Македонија пат“
- Ридван Јаја - внатрешен ревизор
- Жикоска Елида - раководител на правен Сектор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-7666/1
27 декември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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825.
Врз основа на член 57 став 3, од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 24/2011 и 136/2011), како и
член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен Весник
на Република Македонија“ бр.180/2011), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
21.2.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2012 ГОДИНА
I
Средствата за здравствена заштита на животните од
заразни болести во 2012 година се утврдуваат во износ
од 263.000.000,00 денари и тоа од следните извори:
во денари
1. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 14005, Програма 2, Подпрограма 20, ставка
464
2. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 14004, Програма 2, Подпрограма 20, ставка
464

183.000.000,00

80.000.000,00

II
Активностите за здравствена заштита на животните
од заразни болести во 2012 година, ги опфаќаат следните ставки:
1.1 Превентивна заштита на заразни
болести кај свињите
1.2 Превентивна заштита на заразни
болести кај живината
1.3 Превентивна заштита од заразни
болести кај копитарите
1.4 Превентивна заштита од заразни
болести кај пчелите
1.5 Превентивна заштита од заразни
болести кај дивечот
1.6 Превентивна заштита од заразни
болести кај кучињата
1.7 Надомест за заклани/еутаназирани болни животни, транспорт до
објект за колење/нештетно отстранување и трошоци за колење
1.8 Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при искоренување на заразните и други болести кај животните
1.9 Превентивни мерки за сузбивање на заразни болести кои не се
предвидени со Годишната наредба
1.10 Имплементација на плановите
за итна интервенција

2.700.000,00
700.000,00
300.000,00

1.11 Идентификација и регистрација
на животните
1.12 Средства за плаќање на членство во меѓународни организации
1.13 Заостанати обврски од претходните години
1.14 Превентивна заштита од заразни болести кај овците и козите
1.15 Превентивна заштита од заразни болести кај говедата

15.000.000,00
1.000.000,00
138.000.000,00
42.000.000,00
38.000.000,00

III
Средствата од дел II точка 1.1 на оваа програма во
износ од 2.700.000,00 денари, ќе се користат за:
Вакцинација и сузбивање на класичната чума кај свињите вклучувајќи ја и
вонредната вакцинација при појава на
заразата
Дијагностичко испитување на класичната чума кај свињите

2.400.000,00
300.000,00

IV
Средствата од дел II точка 1.2 на оваа програма во
износ од 700.000,00 денари, ќе се користи за:
Мониторинг на присуство на авијарна
инфлуенца кај домашна и дива живина
Дијагностичко испитување на Њукастелска болест
Дијагностичко испитување на други
заразни болести

500.000,00
100.000,00
100.000,00

V
Средствата од дел II точка 1.3 на оваа програма во
износ од 300.000,00 денари, ќе се користат за:
Вакцинација на копитарите против Антракс
Мониторинг на присуство на западно нилска треска

100.000,00
200.000,00

500.000,00
2.500.000,00

VI
Средствата од дел II точка 1.4 од оваа програма во
износ од 500.000,00 денари, ќе се користат за:

200.000,00

18.500.000,00

2.600.000,00
500.000,00
500.000,00

Дијагностичко испитување на Американска чума на пчелно легло
400.000,00
Дијагностичко испитување на други
заразни и паразитски болести кај
пчели
100.000,00
VII
Средствата од дел II точка 1.5 од оваа програма во
износ од 2.500.000,00 денари, ќе се користат за:
Дијагностичко испитување на беснило
Дијагностичко испитување на класична чума кај диви свињи

1.700.000,00
800.000,00

24 февруари 2012

Бр. 27 - Стр. 21

VIII
Средствата од дел II точка 1.6 од оваа програма во
износ од 200.000,00 денари ќе се користат за:
Дијагностичко испитување на беснило

200.000,00

IX
Средствата од дел II точка 1.7 од оваа програма во
износ од 18.500.000,00 денари, ќе се користат за:
Надомест за заклани/еутаназирани
заболени животни заради сузбивање на заразни болести
Tранспорт до објектот за колење/место за нештетно отстранување, трошоци за колење

17.500.000,00
1.000.000,00

X
Средствата од дел II точка 1.8 од оваа програма во
износ од 2.600.000,00 денари, ќе се користат за:
Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при сузбивање на заразни болести

2.600.000,00

XI
Средствата од дел II точка 1.9 од оваа програма во
износ од 500.000,00 денари, ќе се користат за:
Трошоци за спроведување превентивни мерки за заштита од заразни
болести кои не се предвидени со
Годишната наредба

500.000,00

XII
Средствата од дел II точка 1.10 од оваа програма во
износ од 500.000,00 денари, ќе се користат за:
Трошоци за имплементација на плановите за итна интервенција (набавка на реагенси за дијагностика на
болести)

500.000,00

XIII
Средствата од дел II точка 1.11 од оваа програма во
износ од 15.000.000,00 денари, ќе се користат за:
идентификација и обележување на
мали преживари
идентификација и обележување на
свињи
идентификаци и регистрација на
одгледувалишта за пчели
набавка на ушни маркици за обележување на животните

1.500.000,00
6.000.000,00
1.000.000,00
6.500.000,00

XIV
Средствата од дел II точка 1.12 од оваа програма во
износ од 1.000.000,00 денари, ќе се користат за:

Плаќање на членство во меѓународни организации (Светска Организација за здравствена заштита на
животните ОИЕ)

1.000.000,00

XV
Средствата од дел II точка 1.13 од оваа програма во
износ од 138.0
00.000,00 денари, ќе се користат за:
Плаќање на заостанати обврски од
претходните години по основ на
активности за здравствена заштита
на животните

138.000.000,00

XVI
Средствата од дел II точка 1.14 од оваа програма во
износ од 42.000.000,00 денари ќе се користат за:
Земање, пакување и испараќање на
материјал за лабораториско испитување на бруцелозата кај овците и
козите
Дијагностичко испитување на бруцелозата кај овците и козите
Вакцинација против бруцелоза кај
овците и козите
Превентивна вакцинација против
Антракс
Дијагностичко испитување на скрепи

16.000.000,00
18.000.000,00
6.500.000,00
500.000,00
1.000.000,00

XVII
Средствата од дел II точка 1.15 од оваа програма во
износ од 38.000.000,00 денари, ќе се користат за:
Земање, пакување и испраќање на
материјал за лабораториско испитување на бруцелозата кај говедата
Дијагностичко испитување на бруцелозата кај говедата
Превентивна вакцинација против
Антракс
Дијагностичко испитување на спонгиоформна енцефалопатија кај говедата
Туберкулинизација и ретуберкулинизација на говедата

19.000.000,00
11.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00

XVIII
Средствата наменети за извршување на активностите од деловите XVI и XVII од оваа програма ќе бидат
исплатени од Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој.
XIX
Средствата од дел III алинеја 1, дел IV алинеја 1,
дел V алинеја 1 и 2, дел X алинеја 1, дел XIII алинеја 1,
2 и 3, дел XV алинеја 1, дел XVI алинеја 1, 3 и 4, дел
XVII алинеја 1, 3 и 5 на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу Министерот за земјоделс-

24 февруари 2012

Стр. 22 - Бр. 27

тво, шумарство и водостопанство и ветеринарните
друштва во епизоотиолошките единици односно меѓу
Агенцијата за храна и ветеринарство и ветеринарните
друштва во епизоотиолошките единици.
Средствата од дел III алинеја 2, дел IV алинеја 2 и
3, дел V алинеја 2, дел VI алинеја 1 и 2, дел VII алинеја
1 и 2, дел VIII алинеја 1, дел XV алинеја 1, дел XVI
алинеја 2 и 5, дел XVII алинеја 2, 4 и 5 на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје.
Средствата од дел XII алинеја 1 и дел XIII алинеја 4
од оваа програма ќе се исплатуваат на правно или физичко лице кои ги исполнува условите пропишани со
Законот за ветеринарното здравство по склучување на
договор меѓу Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и правното или физичко лице и врз основа
на Законот за организација и работа на органите за државна управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000) по донесено решение од директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство.
XX
Приоритет во спроведување на мерките на оваа
програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја доколку се појават заразни болести во поголем обем.
XXI
За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.
XXII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1249/1
Претседател на Владата
21 февруари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
826.
По извршеното проверување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на
Одлуката за продажба на движни ствари – моторни возила, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.137/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МОТОРНИ
ВОЗИЛА
Во член 1:
- во реден број 71, број на мотор наместо: „С14ЅЕ02АR7489“ треба да стои: „С14ЅЕ-02АR7499“
- во реден број 72, бројот на мотор наместо:
„С14ЅЕ-02DM2314“ треба да стои: „С14ЅЕ02DM2314“
- во реден број 73, бројот на шасијата наместо:
„VF1BM0G0629512-969“ треба да стои : „VF1BM0G0629512969“

- во реден број 74, бројот на мотор наместо:
„VF1BM0606283466-60“ треба да стои: „VF1BM060628346660“
- во реден број 75, бројот на моторот наместо:
„990703“ треба да стои: „0990703“.
Бр. 51-3906/2
20 февруари 2012 година
Од Владата на Република
Скопје
Македонија
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
827.
Врз основа на член 25 став (17) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ брoj 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и
136/11 ), министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИK
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ИСКОП НА
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ
ВО ЗАНАЕТЧИСТВОТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за
ископ на минерални суровини кои се употребуваат во
занаетчиството на физички лица кои се запишани во
регистарот на занаетчии ( занаетчија) , во рокот утврден во член 25 став (16) од Законот за минерални суровини .
Член 2
Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува
на образец ” Барањето заради не издавање на дозвола
за ископ на минерални суровини кои се употребуваат
во занаетчиството на физички лица кои се запишани во
регистарот на занаетчии (занаетчија)” во формат А-4
во бела боја , кој е даден во Прилог и е составен дел на
овој правилник.
Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на
органот до кој се поднесува барањето, место за број и
датум, во средишниот дел назив на барањето, општи
податоци за барателот- назив на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на физичкото лице подносител на барањето, краток опис поради што се
поднесува барањето и место за потпис на подносителот
на барањето .
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“ .
Бр. 24-1228/2
20 февруари 2012 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини,с.р.

24 февруари 2012

Бр. 27 - Стр. 23

24 февруари 2012

Стр. 24 - Бр. 27

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

828.
Врз основа на член 33-а став (2) од Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 22/10 и 136/11), министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРАДИЦИОНАЛНА И КОМПЛЕМЕНТАРНА МЕДИЦИНА, АКТИВНОСТИ НА КОЖА (КОРИСТЕЊЕ НА СОЛАРИУМИ, ТРАЈНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА
ВЛАКНА И ДРУГИ АКТИВНОСТИ, ЗА НЕГА И РАЗУБАВУВАЊЕ) ИЛИ АКТИВНОСТИ СО КОИ СЕ ПРОДИРА ВО КОЖАТА (ТЕТОВИРАЊЕ, ПИРСИНГ, ТРАЈНА ШМИНКА И АКУПУНКТУРА, УПОТРЕБА
КОРИСТЕЊЕ НА БОТОКС, НЕХИРУРШКА ЛИПОСУКЦИЈА И КОРИСТЕЊЕ НА ЛАСЕР)
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за вршење работи поврзани
со традиционална и комплементарна медицина, активности на кожа (користење на солариуми, трајно отстранување на влакна и други активности, за нега и разубавување) или активности со кои се продира во кожата
(тетовирање, пирсинг, трајна шминка и акупунктура, употреба користење на ботокс, нехируршка липосукција
и користење на ласер) во рок утврден во членот 33 став (3) од Законот за јавно здравје.
Член 2
Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање заради неиздавање на дозвола односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за вршење работи поврзани со традиционална и комплементарна медицина, активности на кожа (користење на солариуми, трајно отстранување на влакна и други активности, за нега и разубавување) или активности со кои се продира во кожата (тетовирање, пирсинг, трајна шминка и акупунктура, употреба користење на ботокс, нехируршка липосукција и користење на ласер)“, со формат А-4 во бела боја, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, назив на барањето, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице - подносител на барањето, седиште на
правното лице, односно адреса на физичкото лице - подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, број, датум, место и место за потпис на подносителот на барањето.
Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање на дозвола.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-615/2
17 февруари 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

24 февруари 2012

Бр. 27 - Стр. 25

24 февруари 2012

Стр. 26 - Бр. 27

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА

829.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија “ бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и
социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
1.Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, број 02328/5 донесен од Управниот одбор на Јавната установа,
на седницата одржана на 13.2.2012 година .
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија “.
Бр. 10-1102/2
21 февруари 2012 година
Министер,
Скопје
Спиро Ристовски, с.р.
__________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

830.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија" бр. 70/1992) на седницата одржана на 15
февруари 2012 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВА членот 3 точки 1 и 2 во деловите: „култура“ и „општините, општините во градот
Скопје, односно градот Скопје“, и точката 3 во делот:
„општините, односно градот Скопје“, од Законот за
јавните службеници („Службен весник на Република
Македонија“ бр.52/2010, 36/2011 и 6/2012).
2. Оваа Одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник во Република
Македонија„.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативите на Велика Стојаноска, од Прилеп,
Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално - станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на Република Македонија, од
Скопје и Александар Марковиќ, од Скопје, со Решение
У. бр. 184/2011 од 21 декември 2011 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот, означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што
основано се постави прашањето за нивната согласност
со Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека во членот 3 од
Законот за јавните службеници е предвидено дека одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1) Јавни службеници се вработените кои вршат работи од јавен интерес во дејностите образование, култура, наука, труд и социјални работи, социјална заштита и заштита на детето, установите, фондовите, агенциите, јавните претпријатија основани од Република Македонија, општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, а не се опфатени со Законот за
државните службеници,

2) Јавна служба се институциите на дејностите
образование, култура, наука, труд и социјални работи,
социјална и детска заштита, установите, фондовите,
агенциите, јавните претпријатија основани од Република Македонија, општините, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, а не се опфатени со Законот
за државните службеници,
3) Институции, во смисла на овој закон, се сите државни органи и тела кои вршат работи од јавен интерес
или доверени јавни овластувања, установи, фондови,
агенции како и јавни претпријатија, основани од Република Македонија, општините, односно градот
Скопје, а не се опфатени со Законот за државните
службеници,
4) Раководно лице на институцијата е именувано
или избрано лице кое раководи со институцијата,
5) Работно искуство во струката е времетраењето
на работниот стаж или искуството стекнато во соодветната струка по завршување на соодветно образование
на јавниот службеник.
5. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот,
владеењето на правото и поделбата на државната власт
на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Според членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред
Уставот и законите се еднакви.
Според членот 32 став 5 од Уставот, остварувањето
на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.
Според членот 47 став 2 од Уставот, се гарантираат
правата што произлегуваат од научното, уметничкото и
друг вид интелектуално творештво, а според ставот 3,
Републиката го поттикнува, помага и штити развојот
на науката, уметноста и културата.
Според членот 114 и Амандманот XVI од Уставот,
на граѓаните им се гарантира правото на локална самоуправа.
Единици на локалната самоуправа се општините.
Во општините можат да се основаат облици на месна самоуправа. Општините се финансираат од сопствени извори на приходи определени со закон и со средства од Републиката.
Локалната самоуправа се уредува со закон кој се
донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство
гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на
заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. Законите за локалното финансирање, локалните
избори, општинските граници и за градот Скопје, се
донесуваат со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од
присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците
кои не се мнозинство во Република Македонија.
Со точка 1 од Амандманот XVII од Уставот, со која
е заменет ставот 1 од членот 115 од Уставот, е утврдено дека во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во
одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и
детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.
Според ставовите 2 и 3 на членот 115 од Уставот,
општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа го врши Републиката. Републиката со закон може да и довери вршење на определени работи на општината.
Според членот 117 став 1 од Уставот, градот Скопје
е посебна единица на локалната самоуправа.
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Со точката 2 од Амандманот XVII од Уставот, со
која е заменет ставот 2 на членот 117 од Уставот, е
утврдено дека во градот Скопје граѓаните непосредно и
преку претставници учествуваат во одлучувањето за
прашања од значење за градот Скопје, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното
планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните
дејности, културата, спортот, социјалната и детската
заштита, образованието, здравствената заштита и во
други области утврдени со закон.
Според ставовите 3, 4 и 5 од членот 117 од Уставот,
градот Скопје се финансира од сопствени извори на
приходи определени со закон и со средства од Републиката.
Градот Скопје е самостоен во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над
законитоста на неговата работа ја врши Републиката.
Републиката со закон може да му довери вршење на
определени работи на градот Скопје.
Законот за јавните службеници, согласно членот 1,
како предмет на уредување го има опфатот на јавната
служба, заедничките начела и основите на вработувањето, правата и должностите, одговорноста, оценувањето, престанокот на вработувањето, заштитата и одлучувањето за правата и обврските и регистарот на јавните службеници.
Во членот 2 од овој закон е утврдено дека јавните
службеници се лицата кои вршат работи и работни задачи од јавен интерес во согласност со Уставот, закон
и ратификувани меѓународни договори, професионално, политички неутрално и непристрасно.
Во оспорениот член 3 од Законот е определено значењето на одделни изрази употребени во овој закон,
односно субјектите и институциите на кои се однесува
овој закон.
Според членот 4 од овој закон, за прашањата кои се
однесуваат на вработувањето, правата и должностите,
одговорноста, оценувањето, престанокот на вработувањето, заштитата и одлучувањето за правата и обврските на јавниот службеник, за кои со закон е пропишана
посебна постапка, се постапува според одредбите на
тој закон. Прашањата што не се уредени со овој закон
ќе се уредат со посебен закон.
Оттука, Законот за јавните службеници има супсидијарна примена, односно тој не се применува и не се
однесува за оние прашања за вработените и институциите во јавните служби од наведените дејности, каде со
посебни закони и со посебна законска регулатива се веќе на поинаков начин уредени правата и обврските.
Овој закон има општи норми за права и обврски,
кои во предметната материја ќе се применуваат доколку тие не се со посебни закони поинаку уредени.
Судот утврди дека со одредбите од овој закон, меѓу
другото, е уредено дека јавните службеници извршуваат работи и работни задачи од јавен интерес врз основа
на Устав, закон и ратификувани меѓународни договори
во согласност со Уставот (член 5) и начелото на еднаков пристап и соодветна и правична застапеност, начела на двостепеност, професионално однесување, одговорност, етично однесување, доверливост и економично користење на средствата за работа (членови 6 - 12).
Третиот дел од Законот, со наслов „Вработување на
јавните службеници“ со членовите 13 - 22 е уредена
постапката за вработување на јавните службеници по
пат на јавен оглас, интерен оглас, распоредување на јавен службеник во истата институција на друго работно
место и преземање на јавен службеник од една во друга институција и се уредени општите и посебните услови. Агенцијата за администрација по барање на институцијата го објавува јавниот оглас и Агенцијата формира комисија за селекција на јавен службеник, која ја
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спроведува постапката за селекција на кандидат во која
има испит од општ и практичен дел, а начинот на селектирање и вработување, според членот 17-а став 5, на
јавните службеници го пропишува министерот за информатичко општество и администрација. Агенцијата
издава потврда за положен испит, со петте најуспешни
кандидати а комисијата врши интервју и составува
ранг-листа од три најуспешни кандидати до раководното лице на институцијата кој донесува одлука за избор
на кандидат. Во другите одредби се уредени другите
видови на вработување на јавните службеници со интерен оглас и распоредувања. Раководното лице на институцијата донесува годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците што го доставува до
Министерството за информатичко општество и администрација, а надлежниот министер донесува упатство
за содржината на планот (член 22). Понатаму, правата
и должностите на јавните службеници се уредени со
членовите 23 - 37 од овој закон, во кои меѓу другото е
уредено дека: јавниот службеник има право на плата и
надоместок на плата под услови и критериуми утврдени со закон, колективен договор и општ акт на органот
на управување; должност за чување на класифицирана
информација; право да се усовршува и оспособува,
право да основаат синдикати, право на штрајк итн.. Со
одредбите од членовите 38 - 51 од овој закон е уредена
дисциплинската одговорност на јавните службеници и
материјалната одговорност за штетата која на работа
или во врска со работата, намерно или од крајна небрежност ја предизвикал на институцијата. Со одредбите од членовите 60 - 63 од овој закон, уредно е оценувањето на јавните службеници, а со членовите 64 70 е уредено прашањето за престанок на вработувањето на јавниот службеник по пат на спогодба, на негово
барање, по сила на закон и во други случаи утврдени
со овој закон. Со одредбите од членовите 71 - 78 од
овој закон е уредена заштитата и одлучувањето за правата и обврските на јавните службеници и регистарот
на јавните службеници во Министерството за информатичко општество и администрација, а со одредбите
од членовите 78-а - 78-д е регулиран надзорот на државниот управен инспекторат во институциите кој може да биде редовен, вонреден и контролен; и со членовите 78-ѓ - 78-е се уредени прекршочните одредби.
6. Според одредбите од Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија“
бр.45/1997, 23/1999, 45/2002, 16/2004 и 5/2009), комунална дејност е дејност од јавен интерес и се остварува
преку формирање на јавни претпријатија за комунални
дејности согласно со овој закон. Заради организирање
и квалитетно вршење на комуналните дејности и стопанисувањето со објекти на комунална инфраструктура
од локален карактер, кои се протегаат или служат за
давање на комунални услуги на подрачјето на една општина, општината може да основа јавно претпријатие
доколку на нејзиното подрачје, за вршење на таква дејност, не постои јавно претпријатие (член 15), или на
подрачјето на две или повеќе општини, односно градот
Скопје, може да се основа со спогодба меѓуопштинско
јавно претпријатие (член 16). Средствата за вршење на
комуналните дејности се остваруваат од цената на комуналните дејности, буџетот на општината, односно
градот Скопје и други средства утврдени со закон. Државниот комунален инспектор врши надзор над јавните комунални претпријатија.
Според Законот за јавни претпријатија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002,
40/2003, 43/2006, 22/2007 и 83/2009), јавните претпријатија се основаат заради вршење дејност од јавен интерес и вработените имаат положба, права и обврски од
работен однос во согласност со Законот за работни односи и колективен договор. Основачот (општина, од-
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носно градот Скопје) со одлука може јавното претпријатие да го преобрази во друштво со ограничена одговорност или акционерско друштво и се регистрираат во
сопственост на основачот, согласно Законот за трговски друштва.
Според Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и Законот за градот Скопје („Службен весник на Република
Македонија“ бр.55/2004), општините односно градот
Скопје, се надлежни за вршење на комунални дејности
и за таа цел основаат јавни служби во согласност со закон, кои се во сопственост на основачот.
Од изнесените уставни и законски одредби, Судот
утврди дека вработените во јавните претпријатија основани од општините, општините на градот Скопје и
градот Скопје, како и самите институции кои по природата на надлежностите вршат комунални дејности, по
својата положба, права и обврски не можат да бидат
под правниот режим на Законот за јавните службеници, ниту од аспект на основањето, вработувањето, финансирањето, правото на плата и надоместоците од
плата, надзорот, ефикасноста и одговорноста од работењето, статусот и регистарот на претпријатијата, надзорот над ефикасноста и законитоста на работењето од
Државниот комунален инспекторат и други работи кои
се веќе комплексно уредени со одредбите од повеќе посебни закони, како што е погоре изнесено.
Со оглед на тоа, Судот утврди дека членот 3 точки
1 и 2 во деловите: „општините, општините во градот
Скопје, односно градот Скопје“, и точка 3 во делот:
„општините, односно градот Скопје“, од Законот за
јавните службеници не е во согласност со членот 8 став
1 алинеи 3 и 4, членот 51, членот 114, членот 115 и
Амандманот XVII од Уставот.
7. Според одредбите од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/1998,
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011 и 51/2011),
со овој закон се уредуваат основите на културата како
темелна вредност на Република Македонија, облиците
на остварување на културата, начинот и условите на
нејзиното финансирање, како и други прашања од интерес за културата. Републиката ја поттикнува и помага
културата меѓу другото со поволни услови за остварување на културни вредности, посебни услови за основање и работа на субјектите во културата, и посебни
права од работен однос во културата. Во овој закон е
определено дека уметник е секое физичко лице што
создава авторско дело од областа на уметничкото творештво или изведува авторско дело, односно дело од
народното творештво, независно од образованието,
правниот статус, регистрацијата, државјанството, друг
вид припадност итн. (член 13).
Установа во смисла на овој закон, е правно лице
што врши дејност од областа на културата, со непрофитна цел, и може да биде основана од физичко или
правно домашно или странско лице под услови утврдени со закон, и може да биде приватна, општинска градска или национална (членови 18 и 19).
Судот утврди дека со одредбите од членовите 45 48 од Законот, е определено дека дејности од областа
на културата, во смисла на овој закон, се дејности за
објавување и дејности за заштита и користење, односно објавување е достапност на уметничкото дело под
еднакви услови на неодреден број лица, а заштита и користење е истражување, евиденција, обработка, валоризација, правна и физичка заштита, користење и надзор над културното богатство. Дејностите од областа
на културата се вршат согласно со прописите за авторското право и сродните права. Дејности за објавување
во смисла на овој закон се: издавачка дејност, музичка
дејност, драмска, оперска, балетска и играорна дејност,
филмска дејност, галериска дејност, дејност на домовите на културата и дејност на посредување во културата.
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Според членовите 60 и 61 од овој закон, уметникот
односно самостојниот уметник и друго физичко лице,
по правило, обезбедува средства за својата работа.
Средства за основање и работа на установи и други
правни лица, по правило, обезбедува основачот. Субјектите што остваруваат култура можат да користат
средства и од други извори како фондови, фондации,
легати, подароци, кредити, камати, дивиденди и слично. Субјектите што остваруваат култура, може да користат средства и од републичкиот буџет, за реализација
на проекти од национален интерес или за други намени, во постапка пропишана со закон.
Со членовите 76 и 78 од Законот е уредено дека работен однос во национална установа за вршење на
уметничка, односно стручна работа по правило се заснова со склучување договор за работа меѓу работникот
и директорот на установата за период до пет години, за
работни места утврдени во актот за организација и систематизација а на секои пет години се спроведува постапка за реаудиција - тестирање - рецензија за обновување на договорот во наредните пет години. Работниот
однос за одредени работни места утврдени со општ акт
на установата, се заснова по пат на аудиција за уметничка работа, односно рецензија за стручна работа.
Управниот надзор над спроведувањето на законите
и другите прописи во областа на културата го врши
Министерството за култура, согласно со закон.
Од изнесените уставни и законски одредби, Судот
утврди дека вработените во културата веќе се со определен правен статус, права и обврски, регулирани во
Законот за култура, а со повторното нивно регулирање
во Законот за јавните службеници се нарушува веќе постојната правна регулатива од областа на културата во
Законот за култура. Законските дефиниции на поимите
јавна служба и јавни службеници во Законот за јавни
службеници, опфаќа во основа јавни служби за остварување јавни овластувања во име на државата и јавниот службеник има својство во постапките спрема
странките и трети лица како репрезент на државата,
меѓутоа работникот од културата не е репрезент на државата, не е јавен службеник, нема по правило пренесени овластувања од државата во остварувањето на дејности од јавен карактер, туку вработените во културата
веќе имаат правен статус на работници со слобода на
научното, уметничкото и другите видови творештво
како загарантирано уставно право. Вработените во културата создаваат и негуваат култура и уметност не од
позиција на вршење јавно овластување од државата,
туку во суштина нивната дејност е создавање на културни вредности и заштита и користење на материјалното и духовното творештво во Република Македонија,
па оттука специфичната природа на културата како дејност не може да има вработени како јавни службеници
и да биде под правниот режим на Законот за јавни
службеници.
Со оглед на тоа, Судот утврди дека членот 3 точки
1 и 2 во деловите: „култура“, од Законот за јавните
службеници, не е во согласност со членот 8 став 1 и
членот 47 став 1 од Уставот.
8. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Лилјана Ингилизова-Ристова, Игор Спировски, д-р Гзиме
Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.184/2011
Претседател
15 февруари 2012 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

831.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на
ден 21.2.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Никола Михаилов, судија на Основниот суд Кочани, со
навршување на 64 години на 01.2.2012 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 21.2.2012 година.
Бр. 07-360/1
22 февруари 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

832.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на
ден 21.2.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Фатон Пачуку, судија на Врховниот суд на Република
Македонија, со навршување на 64 години на 11.2.2012
година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 21.2.2012 година.
Бр. 07-362/1
22 февруари 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

833.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на
ден 21.2.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Благој Доновски, судија на Врховниот суд на Република Македонија, со навршување на 64 години на
18.2.2012 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 21.2.2012 година.
Бр. 07-363/1
22 февруари 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

834.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став
3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/2010) и точка 43 од Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 126/2011 и 19/2012), гувернерот на Народната банка на Република Македонија,
донесе
УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА
БАНКИТЕ
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за
управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2011), се
врши следново изменување и дополнување:
1. Во главата V точка 25 потточка а), ставот 3 се менува и гласи:
„Во колоната бр. 4 - „кредити, камати, провизии и
надоместоци“ се внесуваат соодветните ставки од редовите бр. 1, 5, 8, 9, 10 и 11 од колоните бр. 3 и 4 од
образецот РСД - вкупно, коишто ги исполнуваат условите од точката 36 потточка а) алинеја 5 од Одлуката.
Тука спаѓаат: кредитите, каматите, провизиите и другите побарувања (со исклучок на побарувањата врз основа на хартии од вредност) од централните влади,
централните банки, домашните банки, странските банки со кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со
рејтингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со
рејтингот на „Мудис“), небанкарските финансиски институции и нефинансиските лица, класифицирани во
категориите на ризик „А“ и „Б“ коишто достасуваат во
следните 30 дена. Притоа, за кредитите, каматите, провизиите и другите побарувања од небанкарските финансиски институции и нефинансиските лица класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“, се внесуваат
само оние позиции чијшто рок на достасување не е
продолжен два или повеќе пати.“.
II. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1.3.2012 година.
У бр. 1538
20 февруари 2012 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

835.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008; 57/2010 и
135/2011 година), постапувајќи по барањето бр.08УП1-3 од 20.1.2012 година Комисијата за хартии од
вредност на РМ на седницата одржана на ден 10.2.2012
година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Тони Костов од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Тони Костов се дава за период од пет години од
денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Тони Костов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од
вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 08-УП1-3
Комисија за хартии од вредност
10 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
__________
836.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008; 57/2010 и
135/2011 година), постапувајќи по барањето бр.08УП1-4 од 20.1.2012 година Комисијата за хартии од
вредност на РМ на седницата одржана на ден 10.2.2012
година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Владимир Спасовски од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Владимир Спасовски се дава за период од пет
години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Владимир Спасовски престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за
хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 08-УП1-4
Комисија за хартии од вредност
10 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
__________
837.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр. 95/2005; 25/2007; 7/2008; 57/2010 и 135/2011 година), Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-16
од 21.1.2012 година, на седницата одржана на ден
10.2.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
Зоран Мајнов од Скопје, издадена со Решение бр. 07167/3 од 25.1.2007 година.
2. Обновената дозвола за работење на брокер на Зоран Мајнов се дава за период од пет години од денот на
издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Зоран Мајнов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени
со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 08-УП1-16
Комисија за хартии од вредност
10 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

838.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, aлинеја 3 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11 и 136/11), на седницата одржана на ден 23.2.2012
година, донесе
ТАРИФЕН СИСТЕМ
ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА
ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ВО СОПСТВЕНОСТ
НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ
I Општи одредби
Член 1
(1) Овој Тарифен систем за продажба на електрична
енергија на тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје (во понатамошниот текст: Тарифен систем) се
однесува на тарифните потрошувачи на електрична
енергија приклучени на дистрибутивниот систем во
сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје (во понатамошниот
текст: тарифни потрошувачи).
Член 2
(1) Со овој Тарифен систем се утврдуваат:
1) критериуми за определување на категории и групи на тарифни потрошувачи,
2) пресметковни елементи за утврдување на надоместок за испорачаната електрична енергија, како и
3) основи за формирање на цени за испорачана електрична енергија за соодветните пресметковни елементи, според напонско ниво, времето на испорака во текот на денот и видот на мерењето.
Член 3
(1) Овој Тарифен систем има за цел да поттикне рационално и ефикасно производство, набавка, пренос,
дистрибуција и користење на електричната енергија,
како и да обезбеди остварување на регулираниот максимален приход за вршење на дејноста снабдување со
електрична енергија на тарифни потрошувачи утврден
согласно Правилникот за цени на електрична енергија
за тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“
бр.21/11 и 168/11).
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Член 4
(1) Цените на испорачаната електрична енергија за
соодветните пресметковни елементи определени согласно овој Тарифен систем, Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) е
должна да ги објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
II. Категории, групи и подгрупи на потрошувачи
Член 5
(1) Според напонското ниво на точката на испорака
на електричната енергија, со овој Тарифен систем се
определуваат следните категории и групи на тарифни
потрошувачи:
1) Категорија на тарифни потрошувачи приклучени
на 6kV и 35 kV напонско ниво и
2) Категорија на тарифни потрошувачи приклучени
на 0,4 kV (380 / 220V) напонско ниво, со групи:
- прв тарифен степен
- втор тарифен степен.
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III. Пресметковни елементи, цени за пресметковни
елементи и начин на нивно утврдување
Член 8
(1) Пресметковни елементи за кои се определуваат
цени и врз основа на кои тарифните потрошувачи ја
плаќаат испорачаната електрична енергија на снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи
(во понатамошниот текст: снабдувач), се:
1) активна моќност,
2) активна електрична енергија, и
3) прекумерно превземена реактивна електрична
енергија.
(2) Тарифните потрошувачи се должни да му плаќаат на снабдувачот месечен надоместок за снабдување
на мало утврден во согласност со Прилог 1 од овој Тарифен систем.

Член 6
(1) Во категоријата на тарифни потрошувачи приклучени на 6 kV и 35kV напонско ниво се тарифните потрошувачи чии објекти се приклучени на дистрибутивниот систем, на напонско ниво 6 kV и 35kV.
(2) Во категоријата на тарифни потрошувачи приклучени на 0,4 kV ( 380/220 )V напонско ниво, се тарифните потрошувачите чии објекти се приклучени на дистрибутивниот систем, на напонско ниво 380/220V.

Член 9
(1) За тарифните потрошувачи, цените за секој од
пресметковните елементи од член 8 на овој Тарифен
систем, се утврдуваат за сите категории и групи на потрошувачи согласно член 5 на овој Тарифен систем, и
тоа според:
1) напонското ниво на испорака на електрична
енергија,
2) времето на користење во текот на денот и
3) видот на мерење на испорачаната електрична
енергија.
(2) Цените за секој од пресметковните елементи
согласно став 1 на овој член се еднакви за сите потрошувачи кои припаѓаат на иста категорија, односно група на потрошувачи.

Член 7
(1) Групата „останати - прв тарифен степен“, опфаќа потрошувачка на електрична енергија во објекти
приклучени на низок напон од 0,4 kV (380/220 V) кај
кои со согласноста за приклучување на дистрибутивната мрежа и/или Мрежни правила за дистрибуција на
електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје е утврдено
да имаат мерење и на моќноста.
(2) Групата „останати - втор тарифен степен“ опфаќа потрошувачка на електрична енергија во објекти
приклучени на низок напон од 0,4 kV (380/220 V) кај
кои со согласноста за приклучување на дистрибутивната мрежа и/или Мрежни правила за дистрибуција на
електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје е утврдено
да немаат мерење на моќноста.

Член 10
(1) Активната моќност се изразува во киловати
(kW) и се определува врз основа на врвната моќност
остварена од потрошувачот.
(2) Врвната моќност е најголемата моќност остварена од потрошувачот во временски интервал од 15 минути во текот на месечниот пресметковен период, за
време на важење на цени за високи дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем.
(3) Врвната моќност се утврдува со уред за мерење
и регистрирање на врвна моќност или се пресметува
според одредбите од овој Тарифен систем.
(4) Надоместокот за активната моќност во месечниот пресметковен период се добива со множење на цената за активна моќност изразена во денари/kW и измерената врвна моќност во kW.
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Член 11
(1) Доколку мерењето на врвната моќност се врши
на повеќе мерни места на исто напонско ниво, врвната
моќност се одредува со собирање на врвните моќности
на сите мерни места од истото напонско ниво.
(2) Операторот на дистрибутивниот систем врз основа на став 1 од овој член ќе ја утврди врвната моќност со собирање на остварените едновремени врвни
моќности ако постои техничка можност за нивно објективно утврдување, а под услов објектите на тарифниот потрошувач да се наоѓаат на една градежна локација
и да се приклучени на исто напонско ниво.
Член 12
(1) Активната електрична енергија се изразува во
киловатчасови (kWh) и се утврдува со уред за мерење
на активна електрична енергија.
(2) Надоместокот за потрошената активна електрична енергија за месечниот пресметковен период се
добива со множење на цената за активна електрична
енергија изразена во денари/kWh со количината на потрошените киловатчасови електрична енергија (kWh).
Член 13
(1) Превземената реактивна електрична енергија се
изразува во киловарчасови (kvarh) и се утврдува со
уред за мерење на реактивна електрична енергија.
(2) Прекумерно превземената реактивна електрична енергија се утврдува со пресметка.
(3) Пресметката претставува позитивна разлика помеѓу превземената реактивна електрична енергија и
дозволената реактивна електрична енергија која одговара на факторот на моќност cosφ=0,95, односно реактивна електрична енергија над 33% од превземената
активна електрична енергија.
(4) Надоместокот за прекумерно превземената реактивна електрична енергија за месечниот пресметковниот период се добива со множење на цената за прекумерно превземена реактивна електрична енергија изразена во денари/kvarh со прекумерно превземената реактивна електрична енергија пресметана согласно став 3
на овој член.
Член 14
(1) Според времето на испорака на електрична
енергија во текот на денот, се утврдуваат следниве цени на електрична енергија:
1) цени на електрична енергија за време на високи
дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем и
2) цени на електрична енергија за време на ниски
дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем.
(2) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници
со автоматска промена на летно и зимско сметање на
времето, по цени на електрична енергија за време на
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високи дневни оптоварувања, се пресметува електричната енергија испорачана во траење од 12 часа дневно
и тоа од 07:00 до 13:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот,
во периодот за летно и зимско мерење на времето, за
секој ден, освен недела.
(3) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници
со автоматска промена на летно и зимско сметање на
времето, по цени на електрична енергија за време на
ниски дневни оптоварувања, се пресметува електричната енергија испорачана за времето од 13:00 до 16:00
часот, и од 22:00 до 07:00 часот наредниот ден, во периодот за летно и зимско мерење на времето, за секој
ден, освен недела.
(4) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници
без автоматска промена на летно и зимско сметање на
времето, по цени на електрична енергија за време на
високи дневни оптоварувања се пресметува електрична
енергија испорачана во траење од 12 часа дневно и тоа
од 07:00 до 13:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот, во
периодот за зимско мерење на времето, а од 8:00 до
14:00 и од 17:00 до 23:00 часот, во периодот за летно
мерење на времето, за секој ден, освен недела.
(5) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници
без автоматска промена на летно и зимско сметање на
времето, по цени на електрична енергија за време на
ниски дневни оптоварувања се пресметува електрична
енергија испорачана за времето од 13:00 до 16:00 часот , и од 22:00 до 07:00 часот, период за зимско мерење на времето, а од 14:00 до 17:00 часот и од 23:00 до
08:00 часот во периодот за летно мерење на времето,
за секој ден, освен недела.
(6) По цени на електрична енергија за време на ниски дневни оптоварувања, се пресметува електричната
енергија испорачана во недела (од 00:00 до 24:00 часот).
Член 15
(1) Вкупниот надоместок за испорачаната електрична енергија, претставува збир на надоместоците за
активна моќност, превземена активна електрична енергија и прекумерно превземена реактивна електрична
енергија, според категоријата, односно групата на која
припаѓа тарифниот потрошувач.
(2) Во вкупниот надоместок од став 1 на овој член е
вклучен и надоместокот за користење на дистрибутивниот систем за потребите на тарифните потрошувачи.
(3) Вкупниот надоместок за испорачаната електрична енергија тарифните потрошувачи го плаќаат на
снабдувачот.
Член 16
(1) Пресметката и фактурирањето на надоместоците
за електрична енергија се врши за месечен пресметковен период.
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IV. Mерење и начин на мерење на електричната
енергија
Член 17
(1) Мерните уреди за електричната енергија и моќност, местото на испорака и местото на мерење на електричната енергија, како и начинот на пресметката во
зависност од местото на испорака на електрична енергија за тарифните потрошувачи од член 5 на овој Тарифен систем, се утврдуваат согласно Мрежни правила за
дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ Скопје и Правила за снабдување на тарифни потрошувачи на електрична енергија.
Член 18
(1) Доколку мерењето се врши на напонско ниво
пониско, односно повисоко, од напонското ниво на местото на предавање, испорачаната електрична енeргија
и моќност се пресметува по цени за соодветните пресметковни елементи што важат за напонското ниво на
местото на предавање.
Член 19
(1) Во случај на индиректен тарифен потрошувач,
на кого испорачаната електрична енергија се мери со
мерните уреди на примарниот потрошувач како заедничка потрошувачка, пресметката на надоместокот за
индиректниот тарифен потрошувач, се прави така што
количината на електрична енергија и моќност на примарниот потрошувач се намалува за количината на електрична енергија и моќност регистрирани со мерните
уреди кај индиректниот потрошувач.
(2) Во случаите од став 1 на овој член, на примарниот потрошувач му се намалува количината на измерената електрична енергија и моќност, за измерените
количини на електрична енергија и моќност на индиректниот тарифен потрошувач, на начин и постапка регулирана со заеднички договор помеѓу снабдувачот,
операторот на дистрибутивниот систем, примарниот и
индиректниот тарифен потрошувач.
(3) Како примарен потрошувач во смисол на овој
член се подразбира квалификуван или тарифен потрошувач на електрична енергија преку чии постројки се
снабдува со електрична енергија и моќност индиректниот тарифен потрошувач.
Член 20
(1) Ако тарифен потрошувач превзема електрична
енергија на повеќе мерни места за кои се пропишани
различни цени за соодветните пресметковни елементи,
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преземањето на електрична енергија се пресметува по
цени за соодветните пресметковни елементи за секое
мерно место.
Член 21
(1) За тарифните потрошувачи од член 5 од овој Тарифен систем се утврдува следната примена на пресметковните елементи во зависност од начинот на мерење:
1) За категоријата на потрошувачи приклучени на
35 kV и 6kV: активна моќност и двотарифно мерење на
активна и реактивна електрична енергија
2) За категорија на потрошувачи приклучени на 0,4
kV (380 / 220V), со групите:
- прв тарифен степен со мерење на активна моќност
и двотарифно мерење на активна и реактивна електрична енергија
- втор тарифен степен со еднотарифно мерење на
активна и реактивна електрична енергија или само
активна електрична енергија.
Член 22
(1) Потрошувачи со еднотарифно мерење се потрошувачите кај кои надоместокот за превземената активна и реактивна електрична енергија во пресметковниот
период се утврдува со примена на единствена дневна
цена.
(2) Потрошувачи со двотарифно мерење се потрошувачите кај кои надоместокот за превземената активна и реактивна електрична енергија во пресметковниот
период се утврдува според времето во текот на денот
со примена на цени на електрична енергија за време на
високи и ниски дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем.
Член 23
(1) Активна моќност на тарифните потрошувачи од
групата „втор тарифен степен учествува со 25 % во
вкупниот надоместок за електрична енергија, а се пресметува на таков начин што вредноста на превземената
активна енергија во kWh се зголемува за 33,33% кај секој потрошувач.
VI. Преодни и завршни одредби
Член 24
(1) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01- 344/1
23 февруари 2012 година
Скопје

Заменик претседател,
Рухи Бакију, с.р.
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839.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 2 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 16/11 и 136/11), на седницата одржана
на ден 23.2.2012 година, донесе
ТАРИФЕН СИСТЕМ
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ВО СОПСТВЕНОСТ
НА АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ
I ОПШТИ ОДРЕДБИ И ЦЕЛИ
Член 1
(1) Со овој Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје (во понатамошниот текст: Тарифен систем за
дистрибуција) се уредува начинот и условите за формирање и одобрување на тарифите за пресметковните
елементи за дистрибуција на електрична енергија, по
кои на:
1) потрошувачите на електрична енергија приклучени на дистрибутивниот систем, вклучувајќи ги и
производителите на електрична енергија приклучени
на електродистрибутивниот систем за сопствени потреби, и
2) снабдувачите или трговците со електрична енергија со кои операторот на електродистрибутивниот систем склучил договор со кој истите ги овластил да ги
наплаќаат надоместоците за користење на електродистрибутивниот систем и електропреносниот систем,
Операторот на електродистрибутивниот систем им
го фактурира надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем.
(2) Тарифите за пресметковните елементи треба да
обезбедат, Операторот на електродистрибутивниот систем да го оствари регулираниот максимален приход
утврден со одлука на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот
текст: Регулаторна комисија за енергетика), согласно
Правилникот за начинот и условите за определување
на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и
дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/11 и бр.168/11).
Член 2
(1) Со овој Тарифен систем за дистрибуција се
утврдуваат:
1) критериуми за определување на категории на потрошувачи,
2) пресметковни елементи, и
3) основи за формирање на тарифи за пресметковни
елементи за користење на електродистрибутивниот систем.
Член 3
(1) Овој Тарифен систем за дистрибуција има за цел
да обезбеди:
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1) сигурно и доверливо функционирање на електродистрибутивниот систем, во согласност со важечките
прописи со кои се утврдени техничките правила,
2) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и
испорака на електрична енергија, со пропишан квалитет, преку електродистрибутивниот систем преку којшто Операторот на електродистрибутивниот систем
управува на недискриминаторна и транспарентна основа, како и
3) остварување на регулираниот максимален приход на Операторот на електродистрибутивниот систем
утврден со Одлука за утврдување на регулираниот максимален приход и просечна тарифа за дистрибуција
на електрична енергија, донесена од Регулаторната комисија за енергетика, согласно Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на
електрична енергија, организирање и управување со
пазарот на електрична енергија и дистрибуција на
електрична енергија.
Член 4
(1) Тарифите за соодветните пресметковни елементи определени согласно овој Тарифен систем за дистрибуција, Регулаторната комисија за енергетика е
должна да ги објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
II КАТЕГОРИИ НА ПОТРОШУВАЧИ
Член 5
(1) Според напонското ниво и точката на испорака
на електричната енергија, со овој Тарифен систем за
дистрибуција се определуваат следниве категории на
потрошувачи:
1) категорија на потрошувачи приклучени на висок
напон,
2) категорија на потрошувачи приклучени на среден напон, и
3) категорија на потрошувачи приклучени на низок
напон
Член 6
(1) Во категоријата на потрошувачи приклучени на
висок напон се потрошувачите чии објекти се приклучени на напонско ниво од 110kV и повисоко.
(2) Во категоријата на потрошувачи приклучени на
среден напон се потрошувачи чии објекти се приклучени на напонските нивоа од 35kV или 20kV или 10kV
или 6kV.
(3) Во категоријата на потрошувачи приклучени на
низок напон се потрошувачите чии објекти се приклучени на дистрибутивниот систем на напонско ниво од
0,4kV.
III ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ ТАРИФИ СО КОИ СЕ УТВРДУВА НАДОМЕСТОК
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИОТ
СИСТЕМ
Член 7
(1) Пресметковни елементи за кои се определуваат
тарифи, врз основа на кои Операторот на електродистрибутивниот систем на учесниците на пазарот на
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електрична енергија од член 1, став 1 од овој Тарифен
систем за дистрибуција им го фактурира надоместокот
за користење на електродистрибутивниот систем, се:
1) врвна активна моќност,
2) активна електрична енергија, и
3) прекумерно превземена реактивна електрична
енергија.
(2) Надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем се состои од надоместоци за:
1) врвна активна моќност,
2) активна електрична енергија, и
3) прекумерно превземена реактивна електрична
енергија.
(3) Тарифите за секој од пресметковните елементи
од став 1 на овој член, се утврдуваат за сите категории
на потрошувачи, при што истите се еднакви за сите потрошувачи кои припаѓаат на иста категорија на потрошувачи.
Член 8
(1) Врвната активната моќност се изразува во киловати (kW) и се определува врз основа на врвната моќност остварена од потрошувачот.
(2) Врвната активна моќност е најголемата моќност
остварена од потрошувачот во временски интервал од
15 минути во текот на месечниот пресметковен период.
(3) Врвната активна моќност се утврдува со уред за
мерење и регистрирање на врвна активна моќност или
се пресметува според одредбите од овој Тарифен систем за дистрибуција.
(4) Надоместокот за врвната активна моќност во
месечниот пресметковен период се добива со множење
на тарифата за врвна активна моќност изразена во денари/kW и измерената врвна активна моќност во kW.
Член 9
(1) Доколку мерењето на врвната моќност се врши
на повеќе мерни места на исто напонско ниво, врвната
моќност се одредува со собирање на врвните моќности
на сите мерни места од истото напонско ниво.
(2) Операторот на дистрибутивниот систем врз основа на став 1 од овој член ќе ја утврди врвната моќност со собирање на остварените едновремени врвни
моќности ако постои техничка можност за нивно објективно утврдување, а под услов објектите на тарифниот потрошувач да се наоѓаат на една градежна локација
и да се приклучени на исто напонско ниво.
Член 10
(1) Активната електрична енергија се изразува во
киловатчасови (kWh) и се утврдува со уред за мерење
на активна електрична енергија.
(2) Надоместокот за потрошената активна електрична енергија за месечниот пресметковен период се
добива со множење на тарифата за активна електрична
енергија изразена во денари/kWh со количината на потрошените киловатчасови електрична енергија (kWh).
Член 11
(1) Превземената реактивна електрична енергија се
изразува во киловарчасови (kvarh) и се утврдува со
уред за мерење на реактивна електрична енергија.
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(2) Прекумерно превземената реактивна електрична
енергија се утврдува со пресметка.
(3) Пресметката претставува позитивна разлика помеѓу превземената реактивна електрична енергија и
дозволената реактивна електрична енергија која одговара на факторот на моќност cosφ=0,95, односно реактивна електрична енергија над 33% од превземената
активна електрична енергија.
(4) Надоместокот за прекумерно превземената реактивна електрична енергија за месечниот пресметковен
период се добива со множење на тарифата за прекумерно превземена реактивна електрична енергија изразена во денари/kvarh со прекумерно превземената реактивна електрична енергија пресметана согласно став 3
на овој член.
Член 12
(1) За потрошувачи од член 5 од овој Тарифен систем се утврдува следната примена на пресметковните елементи во зависност од начинот на мерење:
1) за категорија на потрошувачи приклучени на висок напон и категорија на потрошувачи приклучени на
среден напон: активна врвна моќност и еднотарифно
мерење на активна и реактивна електрична енергија
2) за категорија на потрошувачи приклучени на низок напон: еднотарифно мерење на активна електрична
енергија.
IV НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА TАРИФИТЕ НА
ПРЕСМЕТКОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ СО КОИ СЕ
УТВРДУВА НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ЕЛЕКТОРДИСТРИБУТИБНИОТ СИСТЕМ
Член 13
(1) За секој година од регулираниот период, Операторот на електродистрибутивниот систем го распределува регулираниот максимален приход по составни
елементи за соодветната година, по напонски нивоа за
кои се утврдени категории на потрошувачи согласно
овој Тарифен систем за дистрибуција, особено имајќи
ги во предвид:
1) локацијата на основните средства во топологијата на дистрибутивниот систем;
2) сметководството и извештаите за трошоци;
(2) Регулираниот максимален приход по составни
елементи за соодветната година се распределува по напонски нивоа за кои се утврдени категории на потрошувачи во согласност со Прилог 1 од овој Тарифен систем за дистрибуција, и истиот се состои од два дела
кои што зависат од активната електрична енергија, односно од врвната активна моќност.
(3) Делот од регулираниот максимален приход што
зависи од врвната активна моќност се распределува
според принципот „одгоре надолу“ до потрошувачите
во согласност со Прилог 1 од овој Тарифен систем за
дистрибуција
(4) Делот од регулираниот максимален приход што
зависи од активната електрична енергија се распределува според принципот „одгоре надолу“ до потрошувачите во согласност со Прилог 1 од овој Тарифен систем
за дистрибуција.
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Член 14
(1) Тарифата за активна електрична енергија за секоја категорија на потрошувачи се пресметува со делење на регулираниот максимален приход на Операторот
на електродистрибутивниот систем што зависи од
активната електрична енергија и се однесува на соодветното напонско ниво со прогнозираната потрошувачка на активна електрична енергија на потрошувачите
од соодветната категорија на потрошувачи.
(2) По исклучок од став 1 на овој член, тарифата за
активна електрична енергија за категоријата на потрошувачи приклучени на низок напон, кај кои не се мери
врвната активна моќност, се пресметува со делење на:
- збирот од регулираниот максимален приход што
зависи од активната електрична енергија за напонско
ниво од 0,4kV и регулираниот максимален приход што
зависи од врвната активна моќност за напонско ниво
од 0,4kV,
со
- прогнозираната потрошувачка на активна електрична енергија на потрошувачите од категоријата на
потрошувачи приклучени на низок напон
(3) Тарифата за врвна активна моќност за секоја категорија на потрошувачи се пресметува со делење на
регулираниот максимален дозволен приход на Операторот на електродистрибутивниот систем што зависи
од врвната активна моќност со прогнозираната врвната
активна моќност на потрошувачите од соодветната категорија на потрошувачи.
(4) Тарифата за прекумерно превземената реактивна електрична енергија за секоја категорија на потрошувачи кај кои се мери реактивна електрична енергија
се утврдува да изнесува 40% од тарифата за активната
електрична енергија за соодветната категорија на потрошувачи.
V ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ТАРИФИ ЗА
ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Член 15
(1) Операторот на електродистрибутивниот систем
е должен во прилог на поднесеното барање до Регулаторната комисија за енергетика за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа во согласност со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и
регулирани просечни тарифи за пренос на електрична
енергија, организирање и управување со пазарот на
електрична енергија и дистрибуција на електрична
енергија, да ги достави и податоците согласно со овој
Тарифен систем за дистрибуција.
(2) Предлог тарифите за пресметковните елементи
треба да се пресметаат согласно бараниот регулираниот максимален приход од страна на Операторот на електродистрибутивниот систем, при што детално треба
да се објасни начинот на пресметка на истите.
(3) За постапката за одобрување на тарифите за
пресметковните елементи важат истите рокови утврдени со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани
просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична
енергија и дистрибуција на електрична енергија кои се
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однесуваат на Барањето за одобрување на регулиран
максимален приход и регулирана просечна тарифа поднесено од страна на Операторот на електродистрибутивниот систем.
(4) Операторот на електродистрибутивниот систем
е должен:
1) да води сметководствена евиденција на начин и
услови утрдени со Правилникот за начинот и условите
за определување на регулиран максимален приход и
регулирани просечни тарифи за пренос на електрична
енергија, организирање и управување со пазарот на
електрична енергија и дистрибуција на електрична
енергија,
2) детално да го образложи начинот на распределба
на составните елементи на регулираниот максимален
приход за содветните напонски нивоа, како и детално
да ги образложи применуваните фактори за распределба на составните елементи на регулираниот максимален приход согласно Прилог 1 од овој Тарифен систем
за дистрибуција.
3) да достави податоци во формат согласно Прилог
2 кој е составен дел на овој Тарифен систем за дистрибуција.
VI ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 16
(1) Податоците кои се однесуваат на барањата за
одобрување на регулираниот максимален приход и цена за дејноста дистрибуција на електрична енергија за
2012 година поднесени од страна на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика во согласност со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање
и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија пред стапувањето
во сила на овој Тарифен систем за дистрибуција, ќе се
користат согласно со овој Тарифен систем за дистрибуција.
(2) До донесување на одлуките донесени врз основа на барањата доставени во согласност со став 1 на
овој член, ќе важи Одлуката на Регулаторната комисија
за енергетика, УП1 бр. 08-99 од 30 декември 2011 година.
Член 17
(1) Од 1 јануари 2013 година, Операторот на електродистрибутивниот систем на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем покрај фактурирањето на надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, ќе го фактурира и надоместокот за
користење на електропреносниот систем утврден согласно Тарифниот систем за пренос на електрична енергија.
Член 18
(1) Овој Тарифен систем за дистрибуција влегува во
сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 01- 345/1
23 февруари 2012 година
Скопје

Заменик претседател,
Рухи Бакију, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА

840.
Врз основа на член 56 став 1 точка 2 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 и
53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија на седницата одржана на
15 декември 2011 година, донесе
СТАТУТ
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој статут, во согласност со Законот за здравственото осигурување се уредуваат: дејноста, организацијата и начинот на работењето на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот
текст Фонд), органите на управувањето и нивниот делокруг, правата, обврските и одговорностите на органите на Фондот; претставувањето и застапувањето на
Фондот, постапката за избор и разрешување на директор на Фондот, организацијата и вршењето на стручните, административните и другите работи, јавноста во
работењето на Фондот и неговите органи, постапката
за донесување на акти на Фондот и други прашања од
значење за работењето на Фондот.

Член 2
Фондот за здравствено осигурување на Македонија
ги спроведува правата и обврските од задолжителното
здравствено осигурување и врши други работи, согласно Законот за здравствено осигурување (во натамошниот текст: Закон) и другите прописи.
Член 3
Фондот врши дејност од јавен интерес и има јавни
овластувања утврдени со Закон.
Фондот има својство на правно лице, со права и обврски утврдени со Закон и со овој статут.
Фондот е самостоен во својата работа.
Остварувањето на приходите и расходите на Фондот се врши преку потсметка во рамките на единствената трезорска сметка.
II. ИМЕ И СЕДИШТЕ НА ФОНДОТ
Член 4
Името на Фондот е: “ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА”.
Скратеното име на Фондот е “ФЗОМ”.
Седиштето на Фондот е во Скопје на улица “Македонија” б.б.
Член 5
Фондот во своето работење ги употребува следните
печати:
1. Печатот што се користи во централната служба
на Фондот е во форма на круг со пречник од 35 мм. Во
првиот круг на горниот полукруг стои текстот “Република Македонија”, а во долниот полукруг стои текстот
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“Скопје”. Во вториот ред на горниот полукруг стои
текстот “Фонд за здравствено осигурување на Македонија”.
2. Печатот што се користи во подрачните служби на
Фондот е во форма на круг со пречник од 35 мм. Во првиот круг на горниот полукруг стои текстот “Република Македонија”, а во долниот полукруг стои местото на
седиштето на подрачната служба. Во вториот ред на
горниот полукруг стои текстот “Фонд за здравствено
осигурување на Македонија”. Во третиот ред на горниот полукруг стои текстот “Подрачна служба”.
Кога централната служба на Фондот и подрачните
служби на Фондот во управни работи издаваат јавни
исправи, употребуваат печат со Грбот на Република
Македонија.
Печатот со Грбот на Република Македонија е со
иста форма, содржина и големина како и печатот од
став 1 точка 1 и 2 од овој член, со тоа што во средината е врежан Грбот на Република Македонија.
Ако во централната служба на Фондот и во подрачните служби на Фондот се користат повеќе печати, секој печат има свој број.
Штембилот на централната и на подрачните служби
на Фондот има форма на правоаголник во кој во првиот
ред е испишан текстот “Република Македонија” во вториот ред е испишан текстот: “Фонд за здравствено осигурување на Македонија” а подолу број, датум, година
и седиште на Фондот, односно на подрачната служба.
Кога централната служба на Фондот и подрачните
служби на Фондот го употребуваат штембилот во
управни работи, употребуваат штембил со Грбот на Република Македонија.
Фондот издава електронска картичка за здравствено
осигурување и води евиденција за нејзиното издавање.
III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ФОНДОТ
Член 6
Фондот ги врши следните работи:
1. Ги спроведува прописите и политиката на развојот и унапредувањето на здравствената заштита во
врска со задолжителното здравствено осигурување;
2. Со општи акти ги уредува прашањата за кои е овластен со Закон;
3. Планира и прибира средства од задолжителното
здравствено осигурување;
4. Обезбедува остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица,
се грижи за законито остварување на нивните права и
им дава стручна помош при остварувањето на нивните
права и интереси;
5. Ги плаќа здравствените услуги за осигурените
лица на здравствените установи кои ги обезбедуваат
здравствените услуги;
6. Ги плаќа надоместоците на плати и други парични надоместоци;
7. Ги утврдува референтните цени на здравствените
услуги, лековите, ортопедските и други помагала кои
ги надоместува Фондот, на кои министерот за здравство дава согласност;
8. Договара обезбедување на здравствени услуги на
осигурени лица со здравствените установи, според нормативи и стандарди базирани врз усвоена медицинска доктрина за ефикасна и рационална здравствена заштита;
9. Развива сопствен информативен систем со потребни податоци за задолжителното здравствено осигурување;
10. Ги спроведува меѓународните договори во делот на задолжителното здравствено осигурување;
11. Врши увид и контрола на договорениот обем и
вид на обезбедени здравствени услуги на осигурените
лица во здравствените установи;
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12. Презема мерки за ефективно и економично користење на средствата од задолжителното здравствено
осигурување;
13. Одлучува за правата од задолжителното здравствено осигурување во прв степен;
14. Го следи и анализира движењето и развојот на задолжителното здравствено осигурување и здравствената
заштита и предлага мерки за развој и унапредување;
15. Го контролира остварувањето на здравствената
заштита и правата на паричните надоместоци на осигурениците;
16. Врши контрола на редовноста на уплатата на
придонесите за здравствено осигурување;
17. Презема мерки и постапки за заштита на средствата и имотот на Фондот;
18. Води евиденција за осигурените лица, за обврзниците за плаќање на придонесот за задолжителното
здравствено осигурување и за правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување;
19. Издава веб страница и други стручни информативни публикации и
20. Врши и други работи во врска со правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.
IV. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ФОНДОТ
Управен одбор
Член 7
Со Фондот управува Управен одбор.
Управниот одбор се состои од 7 члена кои ги именува и разрешува Владата на Република Македонија за
време од четири години и тоа:
- еден претставник предложен од Министерството
за здравство,
- еден претставник предложен од Министерството
за финасии,
- еден претставник предложен од Сојузот на синдикатите на Македонија по принцип на годишно ротирање на овластените претставници од Сојузот,
- еден претставник предложен од коморите на стопанствениците во Република Македонија, по принцип
на годишно ротирање на овластените претставници од
коморите,
- еден претставник предложен од Лекарската комора на Македонија, Стоматолошката комора на Македонија и Фармацевтската комора на Македонија по принцип на годишно ротирање на овластените претставници од коморите,
- еден претставник предложен од Здружението на
пензионерите и
- еден претставник на осигурениците, предложен од
Здружението на потрошувачи.
Управниот одбор има претседател и заменик на
претседателот од именуваните претставници од Министерството за здравство и Министерството за финансии
кои наизменично, по една година се менуваат во текот
на мандатот.
Член 8
Управниот одбор ги врши следните работи:
1. Учествува во утврдувањето на развојот на задолжителното здравствено осигурување;
2. Го донесува статутот на Фондот;
3. Ги донесува општите акти за кои е овластен со
закон;
4. Донесува програма и план за работа;
5. Донесува деловник за работа на Управниот одбор
на Фондот;
6. Донесува акти за организација и систематизација
на Фондот;
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7. Утврдува буџет и завршна сметка на Фондот;
8. Усвојува годишен извештај за работењето на
Фондот;
9. Се грижи за остварување на задолжителното
здравствено осигурување;
10. Го следи остварувањето на меѓународните договори и меѓудржавните спогодби од областа на здравственото осигурување;
11. Разгледува прашања, извештаи, информации и
други материјали од задолжителното здравствено осигурување;
12. Распишува конкурс за именување директор на
Фондот;
13. Основа комисии и други работни тела;
14. Одлучува за правата од работен однос во втор
степен;
15. Одлучува и за други работи утврдени со закон и
со овој статут.
Член 9
Управниот одбор одлуките и опшите акти ги донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број членови.
Член 10
Претседателот на Управниот одбор ги свикува и раководи со седниците на Управниот одбор, ги потпишува одлуките и општите акти кои ги донесува Управниот одбор, одобрува користење на годишен одмор и
службени патувања во странство на директорот на
Фондот, врши и други работи согласно одредбите на
статутот и деловникот за работа на Управниот одбор.
Кога претседателот е отсутен, не е во можност или
од други причини не ги извршува должностите, работите од став 1 на овој член ги врши заменикот на претседателот.
Член 11
Начинот на работата на Управниот одбор поблиску
се уредува со деловникот за работа на Управниот одбор.
Директор на Фондот
Член 12
Директорот е работоводен орган на Фондот и се состои од две лица кои се подеднакво одговорни за работењето на Фондот и за обврските што се преземаат во
правниот промет.
Директорот го претставува и застапува Фондот.
Мандатот на директорот трае 4 (четири) години, со
можност за уште еден избор.
Директорот на Фондот:
1. раководи со работата на Фондот;
2. се грижи и одговара за спроведувањето на одлуките на Управниот одбор, прописите и општите акти на
Фондот;
3. донесува решенија за правата од задолжително
здравствено осигурување во согласност со законот и
општите акти на Фондот;
4. обезбедува законитост во работата на Фондот и
во таа смисла дава упатства за работа на Фондот;
5. предлага општи акти на Фондот што ги донесува
Управниот одбор;
6. донесува решенија во врска со работните односи
во Фондот;
7. донесува решенија за плати на вработените во
Фондот;
8. се грижи за правилно и економично користење на
средствата на Фондот;
9. ја организира работата на стручната служба на
Фондот;
10. одредува потписници во име на Фондот;
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11. одлучува за службени патувања во земјата и во
странство;
12. формира комисии и други работни тела;
13. врши други работи определени со закон, статутот и општите акти на Фондот.
Член 13
Во случај на отсуство на едно од двете лица од кои
се состои директорот, неговите овластувања може да се
пренесат на лице од редот на директорите на секторите.
Овластувањата се пренесуваат со согласност на
двете лица од кои се состои директорот.
Пренесувањето не може да трае подолго од триесет
дена.
Член 14
Директорот на Фондот за својата работа е одговорен пред Владата на Република Македонија.
Именување и разрешување на директор
Член 15
Директорот на Фондот го именува Владата на Република Македонија по пат на јавен конкурс, на предлог на министерот за здравство.
За директор на Фондот се именува домашно физичко лице кое ќе понуди најквалитетна програма за работа на Фондот и кое ги исполнува следниве услови:
- високо образование од областа на менаџментот,
економските науки, финансиите, бизнис администрацијата, менаџментот во јавното здравство, медицинските науки или правните науки,
- најмалку шест години работно искуство од областа на финансиите или менаџментот или од системот и
организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување и
- познавање на прописите од областа на здравствената заштита и здравственото осигурување.
Едно од лицата кое се именува за директор задолжително треба да има високо образование од областа
на менаџментот, економските науки, финансиите или
јавната администрација.
Член 16
Управниот одбор со одлука распишува конкурс за
именување директор на Фондот.
Управниот одбор, во одлуката од став 1 на овој
член, именува и конкурсна комисија, која е должна да
ја спроведе процедурата за објавување на конкурсот,
приемот на пријавите по истиот и изготвувањето и доставувањето на листата на пријавени кандидати.
Конкурсната комисија се состои од претседател и
четворица членови.
Претседателот и членовите на конкурсната комисија се именуваат од членовите на Управниот одбор.
Член 17
Конкурсот за именување директор на Фондот се објавува најмалку во два дневни весници, од кои во по
еден од весниците што се издаваат на македонски јазик
и на весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
Времетраењето на конкурсот не може да биде покусо од 30 дена од денот на објавувањето во јавните гласила од став 1 на овој член.
Конкурсната комисија е должна во рок од 15 дена
од денот на завршување на конкурсот, да изготви и достави листа на пријавени кандидати до Управниот одбор.
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Ако конкурсната комисија во овој рок не ја достави
листата од став 2 на овој член, Управниот одбор ќе
формира нова конкурсна комисија.
Член 18
Управниот одбор, по спроведениот конкурс за избор на директор на Фондот, листата на пријавени кандидати и целокупната документација по конкурсот ги
доставува на министерот за здравство.
Член 19
Директорот на Фондот се именува и стапува на
должност по донесување на одлуката на Владата на Република Македонија за неговото именување по предлог на министерот за здравство.
Член 20
Ако се исполнети условите за разрешување на директорот на Фондот од член 59 став 1 алинеи 3 до 7 од
Законот за здравствено осигурување, Министерот за
здравство може да предложи негово разрешување до
Владата на Република Македонија и пред рокот за кој
бил именуван.
Доколку разрешувањето се врши од причините наведени во член 59 став 1 алинеи 3 до 7 на Законот за
здравственото осигурување, Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за здравство ќе ги
разреши двете лица именувани за директор.
Ако директорот во согласност со Законот за здравственото осигурување биде разрешен пред рокот за кој
бил именуван, Владата на Република Македонија, на
предлог на министерот за здравство, ќе именува вршител на должноста директор, до именување на директор
по распишан конкурс, но не подолго од шест месеци.
„Директори на секторите
Член 21
Со секторите во централната служба на Фондот раководат директори на секторите.
Директорите на секторите ги распоредува директорот на Фондот од редот на вработените, во согласност
со актот за организација на стручната служба.
За директор на сектор во Фондот може да биде распореден вработен со соодветно високо стручно образование и најмалку 5 години работен стаж.”
Стручен колегиум
Член 22
Директорот на Фондот формира стручен колегиум
како стручно советодавно тело на директорот на Фондот.
Член 23
Надлежноста на стручниот колегиум се состои од:
- давање стручна помош во подготовка на одговори
на барања во врска со работата на Фондот,
- заземање стручни ставови во врска со единствената примена на прописите од задолжителното здравствено осигурување,
- разгледување на нацрт текстови на општи акти,
упатства, соопшенија, извештаи и останати стручни
мислења,
- утврдување на ставот на Фондот во врска со одредени прашања од дневниот ред на Управниот одбор на
Фондот,
- разгледување на стручните мислења и работните
материјали пред доставување на седница на Управниот
одбор на Фондот,
- изготвување стручни одговори за поставени прашања и образложенија за предлог одлуки, а во врска со
упатени барања од страна на Собранието и Владата на

РМ, Министерството за здравство, Управниот одбор,
коморите од областа на здравството, како и други надлежни институции и останати асоцијации на граѓани,
- други работи определени со законот, статутот и
општите акти на Фондот.
Член 24
Стручниот колегиум работи на седници кои по потреба ги свикува директорот на Фондот.
На седниците на стручниот колегиум присуствуваат: директорот на Фондот, директорите на секторите, а
според потребите и други стручни работници од Фондот.
V. СТРУЧНА СЛУЖБА НА ФОНДОТ
Член 25
За вршење на стручните, административните и другите работи за спроведување на задолжителното здравствено осигурување, во Фондот е основана единствена
стручна служба.
Стручната служба се организира на начин со кој ќе
се обезбеди законито, стручно, одговорно, ефикасно,
навремено, економично и рационално спроведување на
задолжителното здравствено осигурување.
Стручната служба на Фондот се организира во
централна служба со седиште во Скопје, како и во подрачни служби кои се организираат за подрачјето на
една или повеќе општини.
Подрачјата кои ќе ги покриваат подрачните служби
на Фондот се одредуваат со општиот акт за организација на работата на Фондот.
Делокругот и организацијата на работата на централната служба во Скопје и на подрачните служби
поблиску се утврдуваат со општ акт на Фондот.
VI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ФОНДОТ
И НЕГОВИТЕ ОРГАНИ
Член 26
Работата на Фондот е јавна.
Јавноста во работата на Фондот се обезбедува со:
- доставување информации за работата на Управниот
одбор на Фондот до средствата за јавно информирање;
- објавување на статутот и општите акти предвидени со Законот за здравственото осигурување во Службен весник на Република Македонија;
- поднесување годишен извештај за работата до
Министерството за здравство, Владата и до Собранието на Република Македонија;
- поднесување анализа за економско - финансиското работење на Фондот и Јавните здравствени установи
до Министерството за здравство, Министерството за
финасии, Владата и Собранието на Република Македонија;
- давање известување преку средствата за јавно информирање за работата на Фондот, во врска со остварувањето и спроведувањето на задолжителното здравствено осигурување;
- издавање информативен билтен;
- одржување прес-конференции;
- објавување информации на веб страницата на
Фондот.
Податоци за јавноста во врска со работата на Фондот може да даваат претседателот на Управниот одбор
и директорот на Фондот, или по нивно овластување
портпаролот (одговорното лице за контакти со јавноста) или друг работник.
Како класифицирани информации се сметаат информациите од интерес за одбраната, како и информациите чија тајност се гарантира со закон.
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Со посебен акт на Фондот се определуваат информациите што се сметаат класифицирани и начинот на
постапување со нив, согласно Законот за класифицирани информации.
VII. ОДБРАНА
Член 27
Во воена состојба, Фондот спроведува мерки и
активности за остварување на дејноста, согласно Законот за одбрана и другите подзаконски прописи од областа на одбраната, а особено презема мерки за заштита и
спасување на вработените, средствата за работа, документација и архивскиот материјал.
Поради заштита на тајноста на податоците и информациите од областа на одбраната, Фондот спроведува
посебни мерки за заштита на истите.
VIII. ДОНЕСУВАЊЕ ОПШТИ АКТИ

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 31
Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивање согласност од Владата на Република Македонија.
На денот на влегување во сила на овој статут, престанува да важи Статутот на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија објавен во „Службен весник на Република Македонија” број 85 од 2007 и 158
од 2010 година.
Бр. 52-13660/3
Управен одбор
15 декември 2011 година
Претседател,
Скопје
Јован Грповски, с.р.
___________

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Член 28
Статутот и општите акти со кои поблиску се уредуваат правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување и другите општи акти на Фондот, се
подготвуваат во форма на предлог.
Предлогот на статутот и предлогот на општите акти
се утврдуваат на седница на стручен колегиум на Фондот, а се донесуваат на седница на Управен одбор.

841.
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002,
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008,
85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го
утврдува и објавува

Член 29
По донесувањето, статутот и општите акти за кои
со Законот е потребна согласност, се доставуваат до
надлежниот орган за добивање согласност.
По добиената согласност од став 1 на овој член,
статутот и општите акти се објавуваат во „Службен
весник на Република Македонија”.

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
ЈАНУАРИ 2012 ГОДИНА

Член 30
Изменувањето и дополнувањето на статутот и општите акти се врши во иста постапка како и за нивното
донесување.

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-декември 2011 година и јануари 2012 година, во однос на просечните цени на мало
во 2010 година, изнесува 4,1%.
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Телефакс: +389-2-55 12 401.
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