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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2056.

Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македони-
ја” бр.17/2011, 53/2011, 144/12 и 25/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
16.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1
Со оваа одлука на општина Крушево се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија со вкупна површина од 5881 
м2, кое претставува КП бр.1/13 КО Норово со површи-
на од 324 м2 евидентирано во Имотен лист бр.95 и КП 
бр.2/29 КО Норово со површина од 5557 м2 евидентира-
но во Имотен лист бр.273, согласно Урбанистички 
план вон населено место Крушево и Македонски Брод 
за ски-центар „Мусица“ општина Крушево и Македон-
ски Брод, Урбан Блок „21“ во викенд населба донесен 
со Одлука бр.07-593/4 од 26.7.2011 година, за изградба 
и одржување на улици во викенд населба за ски-центар 
„Мусица“.

Член 2
Правото на трајно користење на градежно земјиште 

од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

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

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

Бр. 41-3590/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

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

___________

2057.
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот 

за високото образование („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 
и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС 
НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 
ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА И УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 

2013/2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот 
за запишување на студии од трет циклус на Универзите-
тот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 

2013/2014 година утврден врз основа на Одлуката на Ре-
кторската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ во Скопје бр. 02-348 донесена на 171-та седница, 
одржана на 19.3.2013 година, Конкурсот за запишува-
ње на студии од трет циклус на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола во академската 
2013/2014 година утврден врз основа на Одлуката на Ре-
кторската управа на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола бр. 07-518/4 донесена на 160-та 
седница, одржана на 17.4.2013 година и Конкурсот за 
запишување на студии од трет циклус на Универзите-
тот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2013/2014 
година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската 
управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 
0901-239/3 донесена на 84-та седница, одржана на 
25.2.2013 година.

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

Бр. 41-3616/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

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

___________

2058.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 16.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАБИНЕТ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Кабинет на Претседателот на Република Македони-
ја, бр. 07-945/3 од  28.5.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-3654/1 Заменик на претседателот

16 јуни 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2059.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 16.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Кабинет на Претседателот на Република Македони-
ја, бр. 07-980/2 од  28.5.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-3654/2 Заменик на претседателот

16 јуни 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

2060.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 16.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАБИНЕТ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Кабинет на Претседателот на Република Македони-
ја, бр. 07-903/3 од  28.5.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-3654/3 Заменик на претседателот

16 јуни 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.

2061.

Врз основа на член 19 став 1 точка 9 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 
151/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.6.2013 година, донесе

О Д Л У КА
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 

„ЛЕТЕН КАМПУС  2013“

1. Вежбовната активност „Летен кампус 2013“ ќе се 
одржи во Центарот за обука „Пепелиште на воениот по-
лигон „Криволак“ во Република Македонија во перио-
дот од 11.6.2013 до 22.6.2013 година, со цел овозможу-
вање на питомците да се запознаат и да ги усвојат тео-
ретските и практичните знаења за функциите и спрове-
дување на менаџментот со одбранбените ресурси во де-
мократските општества, како и да се запознаат со пре-
дизвиците со кои можат да се соочат во идни меѓуна-
родни пост конфликтни воени операции во кои ќе учес-
твуваат.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат питом-
ци од Воената Академија „Генерал Михаило Апостол-
ски“-Скопје, претставници од Институтот за одбрана 
на Армијата на Република Македонија, како и припад-
ници на воените академии, односно соодветни образов-
ни институции од  Република Бугарија, Република Ко-
сово, Црна Гора, Обединетото Кралство, Република 
Турција, Соединетите Американски Држави и Републи-
ка Франција.

3. Финансиските трошоци за реализација на вежбов-
ната активност, ќе ги обезбеди Министерството за од-
брана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај до Влада-
та на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.

Бр. 41-3750/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2062.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 
и 15/2013) и член 8, став 2, алинеја 5 од Законот за ка-
тастар на недвижности („Службен весник на Републи-
ка Македонија бр.55/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.6.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 
РЕПУБЛИКАТА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени од значење за Република Македонија, се утврдува-
ат геодетските работи поврзани со премер и изработка 
на геодетски елаборати за да се запише имотот стекнат 
во сопственост на Република Македонија – Министерс-
тво за финансии во стечајни и извршни постапки и тоа: 

- дел од голема управна зграда-сутерен во површи-
на од 195м2 во Битола.

- функционална целина од „Управа“, „Краварска 
фарма и полјоделство Ерековци“, „Овчарска фарма“, 
„Лозароовоштарство“ и „Полјоделство Лагово и Канат-
ларци. 

- идеален дел од 137 м2 деловен простор во Сто-
ковна ќука „Јавор“ на ул. Иван Милутиновиќ бр.52, 
Битола.

- овчарник со капацитет за 1.500 овци, награден на 
КП бр.309, КП бр.313 м.в. „Полиќ“ пасиште, КП бр.314 
на исто место нива, КП бр.315, нива КП бр.318 во исто 
место пасиште, с.Витолиште.

- фарма со нето корисна површина од 140 м2, ку-
ќа за овчари со нето корисна површина од 72 м2, 
Крушево.  

- магацин во с. Калуѓерица.
- магацин во с. Ракитец. 
- монтажна барака лоцирана на ул. 22 Октомври бб 

во Радовиш.
- дел од управна зграда 124 м2 во Прилеп.
- дел од управна зграда 33 м2 во Прилеп.
- деловна просторија 19, во површина од 35 м2 во 

Прилеп.

- деловна просторија 20, во површина од 35 м2 во 
Прилеп.

- деловна просторија 21, во површина од 36 м2 во 
Прилеп.

- 1/3 од деловна просторија 18 во сосопственост со 
општина Прилеп. 

- деловен простор на ул.„Илинден“ бб во површина 
од 99 м2 – Кичево.

- нива во површина од 221 м2 во КО Вејце.
- куќа во површина од 60 м2 со дворно место од 6 

м2 во КО Вејце.
- деловен објект во колективна станбена зграда во 

Охрид на ул.Галичица бр.45 со површина од 174.90 м2.
- работнички ресторан во кругот на фабриката „Ки-

ро Фетак“ АД, Куманово.
- магацин пренаменет во производна хала во повр-

шина од 1191 м2 - Штип.
- административен дел  во површина од 446м2 - 

Штип.
Член 2

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

Бр. 41-3862/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

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

___________

2063.
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-

ралните суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 16.6.2013 годи-
на, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧ-
НУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА -ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. БОХУЛА”, 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. Иницијативата за започнување на постапка за 
доделување на концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – варовник на лока-
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литетот „с.Бохула“, општина Кавадарци, се одбива, 
со оглед дека е добиено негативно мислење од Мини-
стерството за животна средина и просторно планира-
ње - Управа за животна средина, поради тоа што про-
сторот на потенцијалното наоѓалиште зафаќа дел од 
предложеното подрачје за заштита како споменик на 
природата „Дошница” и од Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство поради тоа 
што на локалитетот има високостеблени шуми.

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

Бр. 41-3890/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

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

___________

2064.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-
ралните суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 16.6.2013 годи-
на, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧ-

НУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Иницијативата за започнување на постапка за 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина – варовник на локалитетот „Осоје“, 
општина Другово, поднесена од Друштвото за произ-
водство, транспорт, трговија и услуги „ПРОКСИМА 
- ИНЖИЊЕРИНГ” увоз - извоз ДОО - Кичево со 
број 24-7839/1  од 4.10.2011 година се одбива, со ог-
лед дека е добиено негативно мислење од општина 
Другово поради тоа што локалитетот го тангира реги-
оналниот пат Р-406 Кичево -Демир Хисар и патот 
што води до манастирот „Св.Пречиста Богородица”, 
а според податоците од Агенцијата за катастар на 
недвижности  м.в. „Осоје” е во сопственост на Дебар-
ско - Кичевската Епархија.

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

Бр. 41-3891/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

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

___________

2065.
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен 

регионален развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.6.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО 

2013 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се доделуваат средства за финанси-

рање на проекти за развој на селата во 2013 година во 
вкупен износ од 7.422.866,20 обезбедени во Буџетот на 
Република Македонија за 2013 година, раздел 19101 
потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во из-
нос од 3.958.566,20 и во раздел 280.01 потпрограма ОА 
Рамномерен регионален развој во 2013 година во износ 
од 3.464.300,00 денари, наведени во Листата на прое-
кти за развој на селата во 2013 година која е дадена во 
Прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2
Доколку се утврди ненаменско трошење на средс-

твата кои ќе бидат распределени, единиците на локална-
та самоуправа потребно е истите да ги вратат во Буџе-
тот на Република Македонија.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3911/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Маке-до-
нија" бр.63/2007), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.6.2013 година, донесе

О Д Л У К A
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА

ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО 2013 ГОДИНА

Член 1
Co оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични раз-вој-

ни потреби за 2013 година во вкупен износ од 14.845.732,40 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македо-
нија за 2013 година, во раздел 19101 потпрограма OA Рамномерен регионален развој во износ од 7.917.132,40 де-
нари и во раздел 280.01 потпрограма OA Рамномерен регионален развој во износ од 6.928.600,00 денари, наведе-
ни во Листата на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2013 година која е дадена во 
прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2
Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната са-

моуправа потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3912/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

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

2066.
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Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 63/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА 

ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2013 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2013 

година во вкупен износ од 51.960.063,40 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2013 годи-
на, во раздел 19101 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 27.709.963,40 денари и во раз-
дел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 24.250.100,00 денари, наведени во ли-
стата на проекти за развој на планските региони за 2013 година која е дадена во Прилог и составен дел на оваа 
одлука.

Член 2
Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, центрите за развој на 

планските региони, потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

     Бр. 41-3913/1                                                               Заменик на претседателот
 16 јуни 2013 година                                                              на Владата на Република
         Скопје                                                                Македонија,

                                                                   м-р Владимир Пешевски, с.р.

2067.
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2068.
Врз основа на член 30 став (4) од Законот за рамно-

мерен регионален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.63/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.6.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИО-
НИ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА РАЗВИЕНОСТА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 2013 ДО 2017 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се утврдува класификација на план-

ските региони во Република Македонија според степе-
нот на развиеноста за периодот од 2013 до 2017 година.

Член 2
Класификацијата на планските региони според сте-

пенот на развиеноста за периодот од 2013 до 2017 годи-
на е следна:

Индексот на Република Македонија = 100                                       
                                                                 
                                         
              

                                    

Член 3
Учеството на планските региони во распределбата 

на средствата за финансирање на проекти за развој на 
планските региони во периодот од 2013 до 2017 годи-
на, согласно извршената класификација во член 2 на 
оваа одлука, е следно:

Плански регион Учество во распределбата на 
средствата за поттикнување рам-
номерен регионален развој (во %)

Скопски 7,2
Југоисточен 11,1
Источен 11,3
Пелагониски 11,9
Полошки 13,2
Југозападен 13,3
Вардарски 14,7
Североисточен 17,3

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

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

Бр. 41-3914/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

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

2069.
Врз основа на член 30 став (3) од Законот за рамно-

мерен регионален развој ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 63/2007 ), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 16.6.2013 година, до-
несе

О Д Л У К A
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИС-
КИ КРИТЕРИУМИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА РАЗВИЕНОСТ 

НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ

Член 1
Во Одлуката за поблиски критериуми и индикатори 

за определување на степенот на развиеност на плански-
те региони ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 162/2008 ), во член 2 точка 2 алинејата 3 се ме-
нува и гласи: „Раст на вкупната додадена вредност".

Во точка 3 во алинејата 4 заградата со броевите 
“(25-64)" се бришат.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-3915/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

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

___________

2070.
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот 

за високото образование („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 
и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИК-
ЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТА-
НОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕ-
ТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВ-
НИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХ-
НОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД

ВО АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот 
за запишување на студии од втор циклус на Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 
2013/2014 година утврден врз основа на Одлуката на Ре-
кторската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ во Скопје бр. 02-348 донесена на 171-та седница, 
одржана на 19.3.2013 година, Конкурсот за запишува-
ње на студии од втор циклус на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола во академската 
2013/2014 година утврден врз основа на Одлуката на Ре-
кторската управа на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола бр. 07-518/3 донесена на 160-та 
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седница, одржана на 17.4.2013 година, Конкурсот за за-
пишување на студии од втор циклус на Државниот уни-
верзитет во Тетово во академската 2013/2014 година 
утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа 
на Државниот универзитет во Тетово бр. 02-1065/1 до-
несена на седницата, одржана на 21.2.2013 година, Кон-
курсот за запишување на студии од втор циклус на Уни-
верзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 
2013/2014 година, утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, бр. 0901-239/2 донесена на 84-та седница, одр-
жана на 25.2.2013 година и Конкурсот за запишување 
на студии од втор циклус на Универзитетот за информа-
тички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во 
Охрид во академската 2013/2014 година, утврден врз ос-
нова на Одлуката на Ректорската управа на Универзите-
тот за информатички науки и технологии „Св. Апостол 
Павле“ во Охрид, бр. 02-507/5 донесена на 17-та седни-
ца, одржана на 23.4.2013 година.

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

                                                                                                                  
Бр. 41-4052/1 Заменик на претседателот

16 јуни 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
___________

2071.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ, 
ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУ-
РЕСОРСКА ГРУПА ЗА КРЕИРАЊЕ НА МИГРА-
ЦИОНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

1. Во Решението за именување на раководител, чле-
нови и заменици членови на меѓуресорска група за кре-
ирање на миграционата политика на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
109/08 и 58/13) во точката 1 точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите „а за заменик раководи-
тел се именува Дејан Герасимовски – претставник од 
Канцеларијата на претседателот на Владата на Републи-
ка Македонија. “

2. Во точка 2 во алинејата 5 зборовите „Стојан Тра-
јанов, од Министерството за труд и социјална поли-
тика“ се заменуваат со зборовите „Јованчо Аспровски, 
од Министерство за внатрешни работи“.

Во алинејата 10 зборовите „Благица Новковска, од 
Државен завод за статистика“ се заменуваат со зборови-
те „Весна Лукановска, од Министерство за внатрешни 
работи“.

Во алинејата 11 зборовите „Линдита Ќазими“ се за-
менуваат со зборовите, „Наташа Јаневска“.

По алинејата 13 се додава нова алинеја 14, која 
гласи:

 -„Виолета Крстева, од Државен завод за статис-
тика“.

Во точка 3 во алинејата 1 зборовите  „ Венко Јошев-
ски“ се заменуваат со зборовите „Алберто Гучев“.

Во алинејата 4 зборовите „Наце Стојковски“ се за-
менуваат со зборовите „Филип Ѓоршев“.

Во алинејата 11 зборовите „Славка Атанасова“ се за-
менуваат со зборовите „Дијана Крстевска“.

Во алинејата 12 зборовите „Драган Ристовски, од 
Министерство за надворешни работи“ се заменуваат со 
зборовите „Драган Ристовски, од Министерството за 
правда - Управа за водење на матичните книги“.

Во алинејата 13 зборовите „Ѕвездана Тортевска“ се 
заменуваат со зборовите „Анастасија Трајковска“ .  

3. Точката 4 се менува и гласи: 
„4. Во работата на Меѓуресорската група може да 

земат учество и други претставници од ИОМ – Меѓуна-
родна организација за миграции, од Канцеларијата на 
УНФПА – Фонд за население на Обединети нации во 
Македонија како и од ИЦМПД – Меѓународен центар 
за развој на миграционата политика. “

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 41-4195/1 Претседател на Владата
11 јуни 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2072.

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за проце-
на (,,Службен весник на Република Македонија” 
бр.115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за еконо-
мија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАГРА-
ДАТА ЗА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА И НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ 

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за пресме-

тување на наградата за извршената работа  и надоместо-
кот за реално потребните трошоци за следните области 
на процена и тоа: 

- трговско друштво, јавно претпријатие и други 
правни лица;

- подвижни предмети;
- машини и опрема и 
- индустриска сопственост.

Член 2
Вредност на предметот на процена која прелиминар-

но се користи за формирање на висината на наградата 
за процена претставува  книговодствената вредност 
или  прелиминарно утврдена вредност врз основа на па-
зарно споредливи еквиваленти.

Член 3
Вкупниот износ на наградата може да изнесува нај-

многу до 10% од вредноста на предметот што се проце-
нува. 
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Наградата на извршената процена по основ на вред-
носта на предметот што се проценува се определува на 
следниот начин и тоа:

Проектирана вредност на пред-
метот на процена во денари Износ на награда во денари

- до 300.000 до 6.000
- од  300.001 до 600.000 6001-18.000
-од 600.001 до 1.200.000 18.001-36.000
- од 1.200.001 до 3.000.000 36.001-90.000
-од 3.000.001 до 6.000.000 90.001 - 120.000
-од6.000.001 до 18.000.000 120.001 – 240.000
-oд 18.000.001 до 30.000.000 240.001-360.000
-од 30.000.001 до 60.000.000 360.001  - 550.000
-од 60.000.001 до 180.000.000 550.001-950.000
-од 180.000.001 до 300.000.000 950.001- 1.200.000
Над 300.000.000 Не повеќе од 10% од вред-

носта

Член 4
Сложеноста на предметот на процена се определува 

врз основа на следните фактори и тоа: примената на ме-
тоди на процена, времето потребно за собирање на по-
датоци и информации и изработка и извештај за из-
вршената процена.

Примена на методот на процена е фактор кој се оп-
ределува со договор помеѓу нарачателот и овластениот 
проценувач како методи на процена и тоа: 

- со примена на методот на пазарно споредливи ек-
виваленти износот на наградата од член 3 на овој пра-
вилник се зголемува  до  5%;

- со примена на статички метод износот на награда-
та од член 3 на овој правилник се зголемува  до 15 %;

- со примена на динамички метод износот на награда-
та од член 3 на овој правилник се зголемува  до 20 %  и

- со примена на две или повеќе методи од алинеи 1, 
2 и 3 на овој став износот на наградата од член 3 на 
овој правилник се зголемува  до 30 %.

Време потребно за прибирање на податоците и ин-
формациите е фактор кој се определува врз основа на 
податоците и документацијата која ја поседува нарача-
телот за  предметот на процена, како и достапноста на 
податоците потребни за вршење на процената, со чија 
примена износот на наградата од член 3 на овој правил-
ник се зголемува од 5% до 10%. Овој фактор се изразу-
ва во број на часови или работни денови (еден работен 
ден изнесува осум часа), а може да се користи и како 
број на дополнителни проценители кои е потребно да 
се ангажираат за да се спроведе процената во разумен 
рок.

Изработка на извештај за процената е фактор кој се 
определува врз основа на времето кое е потребно да се 
интегрираат сите податоци кои се добиени од нарачате-
лот или од спроведеното истражување, изготвување на 
анализа и формирање на вредноста на процената, со чи-
ја примена може да се додадат дополнителни 5% на наг-
радата од член 3 на овој правилник. Овој фактор се из-
разува во број на часови или работни денови (еден ра-
ботен ден изнесува осум часа).

Член 5
Факторите на сложеност од член 4 на овој  правил-

ник се пресметуваат во наградата од член 3 на овој пра-
вилник.

Вкупниот износ на наградата се формира така што 
наградата определена во член 3 од овој правилник, се 
зголемува за применетите фактори на сложеност од 
член 4 на овој правилник, при што вкупните зголемува-
ња не можат да бидат повеќе од 30% од  износот на наг-
радата определена во член 3 на овој правилник. 

Член 6
Материјалните  трошоци за вршење на процената 

се пресметуваат врз основа на реално направените тро-
шоци во висина до 9.000 денари.

Реално направените трошоци од став 1 на овој член, 
за кои проценувачот треба да приложи соодветни дока-
зи се следните: 

- патни трошоци направени надвор од седиштето на 
проценувачот и

- трошоци за ноќевање направени надвор од седиш-
тето на проценувачот.

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 15-768/5 Министер
12 јуни 2013 година за економија, 

Скопје Ваљон  Сараќини, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2073.
Врз основа на член 195 став 3 од Законот за зашти-

та на децата (,,Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 23/13) министерот за труд и социјална полити-
ка, донесе

 
П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА, КАКО И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА

ЕВИДЕНЦИЈАТА ВО УСТАНОВА ЗА ДЕЦА

Член  1
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

њето на евиденцијата како и содржината и формата на 
евиденцијата во установата за деца. 

Член 2
Евиденцијата која се води во установите за деца – 

детските градинки и центрите за ран детски развој сод-
ржи податоци за: деца, групи, занимални, извршители 
(неговател – воспитувач), присутност на децата, програ-
ми и проекти, национална припадност, социјална струк-
тура, капацитетот на установата за деца, бројот на опфа-
тени децата во установата за деца и објекти во состав 
на установата за деца, бројот на вработени според ра-
ботно место, степен на образование и национална при-
падност и висина на надоместокот на трошоците за 
престој во установа за деца што паѓа на товар на роди-
телот, дневно требовање на прехрамбени продукти на 
кујна /централна кујна од магацинот на установата за 
деца.
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Член 3
(1) Евиденцијата  за број на групи, деца, занимални 

и извршители (неговател – воспитувач) во хомогени 
групи по објекти се води на  образец - Преглед за бро-
јот на групи, опфатени деца, занимални и извршители 
во хомогени групи по објекти за деца до две години, да-
ден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правил-
ник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
-  реден број;
- назив на објект, податоци за бројот на групи, опфа-

тени деца, занимални извршители (негователка – воспи-
тувач) распоредени по возраста на децата (до 12 ме-
сеци, над 12 месеци до 18 месеци, над 18 месеци до две 
години) и вкупно групи, деца, занимални и извршители 
(негователка –воспитувач);

- напомена;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-

но изработува прегледот;
- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(2) Евиденцијата за број на групи, деца, занимални 

и извршители (неговател – воспитувач) во хомогени 
групи по објекти се води на  образец - Преглед за бро-
јот на групи, опфатени деца, занимални и извршители 
во хомогени групи по објекти за деца над две години, 
даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој пра-
вилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број;
- назив на објект, податоци за бројот на групи, опфа-

тени деца, занимални извршители (негователка – воспи-
тувач) распоредени по возраста на децата (над 2 годи-
ни до 3 години; над 3 години до 4 години; над 4 години 
до 5 години, над 5 години до 6 години;) по објекти и 
вкупно групи, деца, занимални и извршители (негова-
телка –воспитувач);

- напомена;
- потпис на лицето  кое ја води евиденцијата однос-

но изработува прегледот;
- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(3) Евиденцијата за бројот на групи, опфатени деца, 

занимални и извршители во групи: од поаѓање на учи-
лиште до 10 годишна возраст; со скратена програма; 
други форми (вонинституционални активности) и  дру-
ги програми и проекти  се води на образец  - Преглед 
за бројот на групи, опфатени деца, занимални и изврши-
тели по објекти по групи: од поаѓање на училиште до 
10 годишна возраст; со скратена програма,  други фор-
ми (вонинституционални активности); други програми 
и проекти даден во Прилог бр. 3, кој е составен дел на 
овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број;
- назив на објект;
- податоци за бројот на групи, опфатени деца, зани-

мални извршители (негователка – воспитувач) распоре-
дени по групи: од поаѓање на училиште до 10 годишна 
возраст; со скратена програма,  други форми (вонинсти-
туционални активности); Други програми и проект; по 
објекти и вкупно (групи, деца, занимални и изврши-
тели: негователка – воспитувач), по објекти;

- напомена;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-

но изработува прегледот;
- датум и   
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(4) Евиденција за бројот на групи, опфатени деца, 

занимални и извршители по објекти во групи: полудне-
вен престој, комбинирани групи и продолжен престој 
по објекти се води на образец - Преглед за бројот на 
групи, опфатени деца, занимални и извршители по об-
јекти во групи: полудневен престој, комбинирани гру-
пи и продолжен престој по објекти даден во Прилог бр. 
4, кој е составен дел на овој правилник и содржи: 

- назив на установи за деца  и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број; назив на објект, број на групи, опфате-

ни деца, занимални извршители (негователка – воспиту-
вач) распоредени по групи за полудневен престој, ком-
бинирани групи, продолжен престој и вкупно (групи, 
деца, занимални и извршители: негователка – воспиту-
вач);

- напомена;
- потпис на лицето  кое ја води евиденцијата однос-

но изработува прегледот;
- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(5) Евиденција за бројот на групи, опфатени деца со 

пречки во развој, занимални и извршители (неговател – 
воспитувач) за деца со пречки во развој опфатени во по-
себни групи, и за бројот на деца со пречки во развојот 
опфатени во редовни групи се води на образец - Прег-
лед за бројот на групи, опфатени деца со пречки во раз-
вој, занимални и извршители (неговател – воспитувач) 
за деца со пречки во развој опфатени во посебни групи, 
и за бројот на деца со пречки во развојот опфатени во 
редовни групи даден во Прилог бр. 5, кој е составен 
дел на овој правилник и содржи:

- назив на детска градинка и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број;
- назив на објект, опфат на деца со пречки во развој 

во посебни групи - број на групи, опфатени деца, зани-
мални и извршители (неговател – воспитувач); опфат 
на деца со пречки во развојот во редовни  група (назив 
на група според возраста на децата и број на деца);

- напомена;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-

но изготвува прегледот;
- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(6) Евиденцијата за бројот на  групи, опфатени 

деца, занимални и извршители (неговател – воспиту-
вач) во хетерогени групи  се води на образец - Преглед  
за бројот на  групи, опфатени деца, занимални и из-
вршители (неговател – воспитувач) во хетерогени гру-
пи даден во Прилог бр. 6, кој е составен дел на овој пра-
вилник и содржи:

- назив на детска градинка и име на општината;
- насловна прегледот;
- реден број; назив на објект; за хетерогена група до 

две години: број на групи, опфатени деца, занимални и 
извршители (неговател – воспитувач); хетерогена гру-
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па од две години до поаѓање во основно училиште: 
број на групи, опфатени деца, занимални и извршители 
(неговател – воспитувач);  

- напомена;
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-

но изготвува прегледот;
- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(7) Евиденцијата за бројот на групи, опфатени деца, 

занимални и извршители  во групи со други програми 
и проекти по објекти  се води на образец - Преглед за 
бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршите-
ли  во групи со други програми и проекти по објекти  
даден во Прилог бр.  7, кој е составен дел на овој пра-
вилник и содржи:

- назив на установа за деца  и име на општината;
- насловна прегледот;
- назив на објекти во состав на детска градинка, 3 

пати се повторува назив на Проект-програма: групи, 
деца, занимални и извршители (неговател-воспитувач), 
вкупно групи, деца, занимални, извршители (неговател 
и воспитувач); 

- напомена;
- потпис на лицето  кое ја води евиденцијата однос-

но изготвува прегледот;
- датум;
- печат и потпис на директорот на установата за де-

ца и 
- Прашалник.
 (8) Евиденција за бројот на групи, опфатени деца, 

занимални и извршители (неговател – воспитувач) спо-
ред времетраењето на програмата и јазикот на кој се ос-
тварува програмата се води на образец – Преглед за 
бројот на групи, опфатени деца, занимални и извршите-
ли (неговател – воспитувач) според времетраењето на 
програмата и јазикот на кој се остварува програмата да-
ден во Прилог бр. 8, кој е составен дел на овој правил-
ник и содржи: 

- назив на установа за деца  и име на општината;
- наслов на прегледот;
- форми на опфатеност на децата со податоци за: 

вкупно ( број на групи, деца, занимални и извршители 
(неговател-воспитувач); јазик на кој се остварува прог-
рамата – Македонски/ број на групи, деца, занимални и 
извршители (неговател-воспитувач); Албански/ број на 
групи, деца, занимални и извршители (неговател-воспи-
тувач); Турски/ број на групи, деца, занимални и из-
вршители (неговател-воспитувач); Друг јазик/ број на 
групи, деца, занимални и извршители (неговател-воспи-
тувач);

- напомена;
- потпис на лицето  кое ја води евиденцијата однос-

но изработува прегледот;
- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(9) Евиденција за бројот на опфатени деца според 

национална припадност на децата се води на образец - 
Преглед за бројот на опфатени деца според национална 
припадност на децата даден во Прилог бр. 9, кој е соста-
вен дел на овој правилик и содржи: 

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;

- форми на опфатеност на децата со податоци за: 
вкупно опфатени деца  и деца според национална при-
падност: македонска/ албанска/ турска/ влашка/ српска/ 
ромска/ бошњачка/ друга;

- се вкупно;  
- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-

но изработува  прегледот;
- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца. 
(10) Евиденција за капацитетот на објектите во сос-

тав на детската градинка и бројот на  опфатени деца се 
води на образец - Преглед за капацитетот на објектите 
во состав на детската градинка и бројот на  опфатени 
деца даден во Прилог бр. 10, кој е составен дел на овој 
правилик и содржи: 

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број, назив на објекти, капацитет (проекти-

ран и сегашен  капацитет (опфатени деца/ до 2 години, 
деца од 2 години до поаѓање во училиште, деца од 12 
месеци до поаѓање во основно училиште), број на деца 
во комбинирани групи,број на деца во групи од 6 годи-
ни до 10 години и вкупно опфатени деца; 

- се вкупно;
- напомена;
- потпис на лицето  кое ја води евиденцијата однос-

но изработува прегледот;
- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(11) Евиденција за социјалната структура на децата 

(семејствата) се води на образец - Преглед за социјална-
та структура на децата (семејствата) даден во Прилог 
бр. 11, кој е составен дел на овој правилик и содржи: 

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- статус на родителите, број на опфатени деца (це-

лодневен престој / до две години и деца над две  годи-
ни до поаѓање на училиште; полудневен престој/ деца 
до две години и од две години до поаѓање на учи-
лиште; скратени програми / деца до две години и од 
две години до поаѓање на училиште; други форми (во-
нинституционални активности)/ деца од три години до 
поаѓање на училиште; продолжен престој /деца до две 
години и од две години до поаѓање на училиште; деца 
од поаѓање на училиште до 10 години живот; вкупно 
опфатени деца според статусот на родителот;

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-
но изготвува прегледот;

- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(12) Евиденција за бројот на вработени на неопреде-

лено време во  установата за деца според работите за 
остварување на дејноста (работно место) и според фак-
тичката стручна подготовка се води на образец – Прег-
лед за бројот на вработени на неопределено време во  
установата за деца според работите за остварување на 
дејноста (работно место) и според фактичката стручна 
даден во Прилог бр.12, кој е составен дел на овој прави-
лик и содржи: 

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
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- назив на работно место, вкупен број на вработени, 
стручна подготовка (ВСС, ВШСС ,ССС, НСС, ВКВ, 
КВ, ПКВ), пол (М/Ж);

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-
но изработил прегледот;

- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца. 
(13) Евиденција за бројот на вработени на неопреде-

лено време во установата за деца според фактичката 
стручна подготовка се води на образец – Преглед за 
бројот на вработени на неопределено време во устано-
вата за деца според фактичката стручна подготовка да-
ден во Прилог бр.13, кој е составен дел на овој прави-
лик и содржи:

- назив на детска градинка, име на општината и на-
зив на објектот;

- наслов на прегледот;
- назив на работно место; вкупнен број на врабо-

тени; стручна подготовка (ВСС, ВШСС, ССС, НСС, 
ВКВ, КВ, ПКВ), пол (М/Ж);

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-
но изработувавува прегледот;

- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(14) Прегледите од ставовите (12) и (13) на овој 

член се користат и за евиденција на вработени на опре-
делено време, за времено ангажирани лица преку 
агенции за посредување за вработување, за итни и неод-
ложни вработувања и се обележуваат со соодветен на-
зив на вработување односно ангажирање на лица. 

(15) Евиденција за бројот на вработени на неопреде-
лено време во установата според работите за остварува-
ње на дејноста (работно место) и национална припад-
ност се води на образец- Преглед за бројот на вработе-
ни на неопределено време во установата според работи-
те за остварување на дејноста (работно место) и нацио-
нална припадност даден во Прилог бр.14 , кој е соста-
вен дел на овој правилник и содржи

-  назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- назив на работно место, вкупен број на вработени, 

национална припадност (М, А, Т, В, С, Р, Б, други); 
Пол (М/Ж);

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-
но изработува прегледот;

- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(16) Евиденција за бројот на вработени на неопреде-

лено време во објектот според работите за остварување 
на дејноста (работно место) и национална припадност 
се води на образец – Преглед за  за бројот на вработени 
на неопределено време во објектот според работите за 
остварување на дејноста (работно место) и национална 
припадност даден во Прилог бр. 15, кој е составен дел 
на овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца, име на општината и на-
зив на објект во горен десен агол;

- наслов на прегледот;
- назив на работно место, вкупен број на вработени, 

национална припадност (М, А,Т, В, С, Р, Б, други); Пол 
(М/Ж);

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-
но изготвува прегледот;

- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(17) Прегледите од ставовите (15) и (16) на овој 

член се користат и за евиденција за бројот на вработе-
ни на определено време, времено ангажирани лица пре-
ку агенции за посредување за вработување, итни и не-
одложни вработувања и се обележуваат со соодветен 
назив на вработување односно ангажирање на лица. 

(18) Евиденцијата за број на вработени кои се стек-
нале со пензија од 1.01. до 30.09. во тековна година се 
води на образец – Преглед за број на вработени кои се 
стекнале со пензија од 1.01. до 30.09. во тековна година 
даден во Прилог бр. 16, кој е составен дел на овој пра-
вилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број, име и презиме;датум на престанок на 

работен однос,вкупно остварен работен стаж,работно 
место,пол (м/ж) и националност;

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-
но изготвува прегледот;

- датум и  
- печат и потпис на директор.
(19) Евиденцијата за бројот на вработени кои ќе се 

стекнат со пензија од 1.10. до 31.12. во тековна година 
се води на образец – Преглед за бројот на вработени 
кои ќе се стекнат со пензија од 1.10. до 31.12. во теков-
на година даден во Прилог бр. 17, кој е составен дел на 
овој правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број; име и презиме; датум на престанок на 

работен однос; вкупно остварен работен стаж; работно 
место;пол (м/ж) и националност;

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-
но изготвува прегледот;

- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
(20) Евиденцијата  за бројот на вработени  кои се 

планира да се стекнат со пензија во наредна година се 
води на образец – Преглед за бројот на вработени за 
кои се планира да се стекнат со пензија во наредна го-
дина даден во Прилог бр. 18, кој е составен  дел од овој 
правилник и содржи:

- назив на установа за деца и име на општината;
- наслов на прегледот;
- реден број; име и презиме; датум на престанок на 

работен однос; вкупно остварен работен стаж; работно 
место; пол(м/ж) и националност;

- потпис на лицето кое ја води евиденцијата однос-
но изготвува прегледот;

- датум и  
- печат и потпис на директорот на установата за 

деца.
 

Член 4
(1) Евиденцијата за издадени прехрамбени продук-

ти од магацинот на установата за деца – детска градин-
ка до централната кујна се води на образец –Требување 
1, даден во Прилог бр. 19, кој е составен дел на овој 
правилник и содржи: 

- назив на установа за деца и име на општината; 
- наслов: ТРЕБУВАЊЕ 1  бр._________;
- вкупен број на деца на исхрана;
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-  деца до две години;
-  деца  од две години до поаѓање на училиште;
- датум; 
- назив на прехрамбени продукти;  
- количини-кгр/гр/парчиња;
- единечна цена ;
- вкупен износ;
- забелешка;
- оброкот се состои:
- За деца до две години/за деца над две години 
- Појадок
- I. ужина
- Ручек:
- II. ужина
- Вечера
- потпис на лице кое издава прехрамбени продукти и 
- потпис на лице кое прима прехрамбени продукти.
(2)Евиденцијата за издадени прехрамбени продукти 

од центалниот магацин во дистрибутивните кујни кои 
самостојно подготвуват појадок и ужинки се води на 
образец –Требување 2, даден во Прилог бр. 20, кој е 
составен дел на овој правилник и содржи:

- назив на детска градинка и  име на општината;
- назив на објектот во кој е сместена дистрибутивна 

кујна;
- наслов: ТРЕБУВАЊЕ 2 бр.__________;
- вкупен број на деца _________;
- број на деца до две години;
- број на деца над две години;
- датум; 
- реден број;
- прехранбени продукти; 
- количини-кгр/гр/парчиња;
- единечна цена 
- вкупен износ.;
- забелешка;
- оброкот се состои од: 
- Појадок,
- Ужина,
- потпис на лице кое издава прехрамбени продукти и 
- потпис на лице кое прима прехрамбени продукти.
(3)Евиденцијата за оброците кои се доставуваат до 

дистрибутивната кујна се води на образец - Дистрибу-
тивен лист, даден во Прилог бр. 21, кој е составен дел 
на овој правилник и содржи:

- назив на јавна установа за деца – детска градинка 
и име на општината;

- назив на објектот за кој се врши дистрибуција на 
оброците;

- наслов: ДИСТРИБУТИВЕН ЛИСТ бр._____;
- број на оброци (појадоци/ предпладневна ужина/ 

ручек/ супа - чорба/ салата/ главно јадење/ попладневна 
ужина;

- датум;
- потпис на главен готвач во централна кујна;
- потпис на одговорно лице за прием на оброци во 

дистрибутивна кујна;
- потпис на дистрибутер - возач и 
- регистарски број на возило. 

Член 5
(1) Евиденција за присутност на децата се води се-

којдневно од страна на негователот односно воспитува-
чот кој е одговорен за групата на образец – Евидентен 
лист за присутност на децата во месец__________, да-
ден во Прилог бр. 22 кој е составен дел на овој правил-
ник и содржи:

- назив на јавна установа за деца –детска градинка и 
име на општината;

- назив на објектот;
- група (возраста на децата);
- назив на програма според времетраењето;
- наслов: Евидентен лист за присутност на децата 

во месец_____;
- датум;
- име, име на родител  и презиме на детето;
- присутни деца;
- отсутно (оправдано-најавено/неоправдано-ненаја-

вено);
- повеќе од ____дена оправдано отсутен во контину-

итет;
- забелешка;
- потпис на неговател и
- потпис на воспитувач.

Член 6
Евиденцијата која се води во установите за деца – 

детски одморалишта содржи податоци за: 
- присутни деца по смени и според видот на програ-

мите и 
- издадени  прехрамбени продукти и подготвени об-

роци. 

Член 7
(1) Евиденцијата од член 6 алинеја 1 од овој правил-

ник се води на слободен лист хартија во А4 формат и 
се доставува по завршено зимување, летување, настава 
во природа или по реализација на друга програма на од-
мор и рекреација на децата до 18 годишна возраст.

(2) За водење на евиденцијата од член 6 алинеја 2 
од овој правилник соодветно се применуваат одредби-
те од член 4 од овој правилник.

Член 8
(1) Евиденцијата во установа за деца се води 

ажурно, уредно и систематизирано, во хартиена и во 
електронска форма.

(2) Евиденцијата во хартиена форма се води со сино 
неизбришливо мастило на обрасците кои се печатат на 
бела хартија со А4 формат и корекциите  се внесуваат 
со дозвола дадена од страна на одговорното лице во ус-
тановата за деца согласно прописите за архивското ра-
ботење. Од евиденцијата во хартиена форма се зачуву-
ва скенирана верзија.

(3) Евиденцијата во електронска форма се заклучу-
ва со електронски потпис на одговорното лице и секоја 
промена во истата треба да биде потврдена со електрон-
ски потпис од одговорното лице на установата за деца.

(4) Евиденцијата во хартиена и во електронска фор-
ма е идентична.   

 
Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 сеп-
тември 2013 година .

Бр. 11-3862/1
13 јуни 2013 година Министер,

Скопје Диме Спасов, с.р.
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2074.
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
член 28 алинеја 3 и член 71 од Деловникот на Уставни-
от суд на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.70/1992), на седницата од-
ржана на 22 мај 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-
носта и законитоста на член 13 и член 53 став 1 во де-
лот: „по претходно добиена согласност од вкупниот 
број на потрошувачи на тој колективен објект“ од Пра-
вилата за снабдување со топлинска енергија (”Службен 
весник на Република Македонија” број 97/2012).

2. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на ус-
тавноста и законитоста на Правилата означени во точка 
1 на ова решение, во целина, и посебно на член 9 ставо-
вите 2 и 4, член 18, член 53 став 1 во делот: „Во колек-
тивните објекти за домување каде распределбата на на-
доместокот се врши преку еден колективен мерен уред 
може да се врши поединечно исклучување на потрошу-
вачите по нивно барање“ и став 2 и член 55 став 1 од 
Правилата.

3. СЕ ОТФРЛА иницијативата за оценување на ус-
тавноста на член 54 и член 66 ставовите 1 и 2 од Прави-
лата означени во точка 1 на ова решение.

4. Стрезо Стрезовски, Петар Баришиќ и Стамен Фи-
липов, сите од Скопје и Либерално демократската пар-
тија, до Уставниот суд на Република Македонија подне-
соа иницијативи за оценување на уставноста и закони-
тоста на Правилата за снабдување со топлинска енер-
гија, означени во точка 1 на ова решение.

4.1. Според подносителот на иницијативата Стрезо 
Стрезовски, со одредбата на член 9 став 2 од Прави-
лата, со која било предвидено дека граѓаните кои, од ко-
ја било причина не склучиле договор, ќе се смета дека 
биле во потрошувачки однос со снабдувачот, под исти 
услови како и корисниците што склучиле договор за 
снабдување со топлинска енергија, им се одземало пра-
вото на потрошувачите да ја изразат својата слободна 
волја за склучување на договор, што било спротивно на 
член 18, член 20 став 2, член 62 став 1 од Законот за об-
лигационите односи, член 22 од Законот за енергетика 
и член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

Член 9 став 4 од Правилата според кој било пропи-
шано казнување со „задолжување“ на потрошувачите 
затекнати во вршење на кривично дело против имотот 
– нелегално користење на топлинска енергија, бил во 
спротивност со член 3 од Законот за кривична поста-
пка, член 8 став 1 алинеја 3, член 9 став 2 и член 14 од 
Уставот, член 6 и член 7 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основните слободи, член 11 од Уни-
верзалната декларација за правата на човекот и член 15 
од Меѓународниот пакт за граѓански и политички 
права.

Член 13 од Правилата, според кој на управителот на 
станбената зграда му се доделувале должности да ги 
пријавува потрошувачите кои нелегално користат топ-
линска енергија и да составува некакви записници и да-
ва некакви писмени согласности врз основа на кои снаб-
дувачот ќе правел некакви „промени“, бил во спротив-
ност со член 19 од Законот за домување, каде вакви над-

лежности не постоеле, член 3 од Законот за кривичната 
постапка, член 6 од Конвенцијата за заштита на човеко-
вите права и основните слободи, член 10 и член 11 од 
Универзалната декларација за правата на човекот и 
член 14 од Меѓународниот пакт за граѓански и политич-
ки права.

Со член 53 став 1 и став 2 од Правилата се ограничу-
вале слободата и правата на човекот и граѓанинот, со 
подзаконски акт и тоа на дискриминирачки начин, што 
не било во согласност со Одлуката на Уставниот суд, 
У.бр. 148/2008, член 8 став 1 алинеите 3 и 11, член 9, 
член 51 став 1 и член 54 став 1 и став 3 од Уставот, член 
1 од Протокол 12 кон Конвенцијата за заштита на човеко-
вите права и основните слободи, Преамбулата и членови-
те 1, 2 и 29 од Универзалната декларација за правата на 
човекот и член 26 од Меѓународниот пакт за граѓански и 
политички права. Со оглед дека во ставот 2 било предви-
дено „задолжување“ односно плаќање без да постои об-
лигационен однос, тоа не било во согласност со член 8 
став 1 и член 38 од Законот за облигационите односи, 
член 8 став 1 алинеја 3 и член 55 од Уставот.

Член 66 во ставовите 1 и 2 од Правилата, претставу-
вале диктат, во кој се наложувало на потрошувачите кои 
се исклучиле од системот за затоплување до 01.10.2012 
година, повторно да се приклучат или да плаќаат надо-
мест за некакви фиксни трошоци. Ваквиот диктат немал 
правен основ, со него се вршела дискриминација, се ме-
шал во приватниот живот на граѓаните и се ограничува-
ла нивната правна положба самостојно да одлучуваат на 
кој начин ќе ги затоплуваат своите домови. 

- дискриминацијата не била во согласност со член 8 
став 1 алинеите 3 и 11, член 9, член 51 став 1 и член 54 
став 1 и став 3 од Уставот, член 1 од Протокол 12 кон 
Конвенцијата за заштита на човековите права и основ-
ните слободи, Преамбулата и членовите 1, 2 и 29 од 
Универзалната декларација за правата на човекот и 
член 26 од Меѓународниот пакт за граѓански и политич-
ки права;

- мешањето во приватниот живот на граѓаните не би-
ло во согласност со член 25 и член 26 од Уставот, член 8 
од Конвенцијата за заштита на човековите права и основ-
ните слободи, член 12 и член 17 став 1 од Универзалната 
декларација за правата на човекот и член 17 од Меѓуна-
родниот пакт за граѓански и политички права;

- ограничувањето на правната положба на граѓани-
те самостојно да одлучуваат на кој начин ќе ги затоплу-
ваат своите домови не било во согласност со 55 од 
Уставот, член 6 од Универзалната декларација за права-
та на човекот и член 16 од Меѓународниот пакт за гра-
ѓански и политички права.

4.2. Според иницијативата на Либерално демократ-
ската партија, со член 13 став 3 од Правилата се овозмо-
жувало снабдувачот да може по своја слободна процен-
ка да оцени дали има промена на статусот на потрошу-
вачот, што значело дека снабдувачот можел сам субјек-
тивно да одлучува дали е приклучен неовластено потро-
шувачот, без да изврши било каква проверка. Овој 
член, спротивно на Уставот, ја штител монополската 
положба на единствениот снабдувач на топлинска енер-
гија Топлификација АД.

Со член 18 од Правилата се предвидувало дека пот-
рошувачите биле должни да плаќаат надомест и за де-
лови од станбени згради кои воопшто не се затоплува-
ле (скали, ходници, подруми, тавани и кој знае што се 
не, бидејќи во овој член немало формулација за тоа 
што се подразбира под „ и др.“), што овозможувало мо-
нополско и самоволно однесување и заштита на 
единствениот снабдувач на топлинска енергија Топли-
фикација АД спротивно на Уставот. 
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Со членовите 53 и 54 од Правилата, со кои се пред-
видувале услови за исклучување на потрошувачите од 
колективните станбени објекти, по нивно барање, а по 
претходно добиена согласност од вкупниот број на пот-
рошувачи, односно од сите потрошувачи, што практич-
но било невозможно особено за големи станбени об-
јекти, со што, спротивно на Уставот, се штитела моно-
полската положба на снабдувачот Топлификација АД. 

Понатаму, со членот 53 од Правилата се предвиду-
вало дека и исклучените потрошувачи се задолжуваат 
со плаќање на надоместокот за ангажирана моќност 
(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија 
кој се определувал согласно тарифниот систем за топ-
линска енергија, со која одредба се овозможувало моно-
полскиот снабдувач да наплаќа и за услуги кои вооп-
што не ги испорачува, што исто така било во спротив-
ност со Уставот. Покрај тоа, овој член овозможувал и 
ретроактивна примена, што исто така било во спротив-
ност со Уставот. Понатаму, подносителот на иницијати-
вата укажува дека Уставниот суд пред неколку години, 
веќе укинал повеќе одредби од неколку акти кои пред-
видувале да се наплатува и за неиспорачана топлинска 
енергија, односно и за потрошувачи кои се исклучени 
од системот на снабдување со топлинска енергија, што 
значи се работело за веќе еднаш пресудена работа. По-
натаму, овој член овозможувал неодговорно и монопол-
ско однесување на Топлификација АД Скопје и напла-
та на топлинска енергија во паушал и за оние потрошу-
вачи во чии станбени објекти воопшто и не поминува-
ла никаква инсталација поврзана со испорака на парно 
греење, со што со овој член дополнително се овозможу-
вало и дури поттикнувало монополско однесување и 
монополска положба. Притоа, во овој член воопшто и 
не се споменувала обврската за снабдувачот, да се вове-
де систем за мерење по грејно тело, со што би се овоз-
можила реална и стварана наплата за испорачана топ-
линска енергија, како што било во сите земји на Европ-
ската унија, каде заштитата на потрошувачите, а особе-
но од монополското однесување, била една од темелни-
те вредности на правниот поредок на Унијата. 

Поради наведеното, оспорените членови 13, 18, 53 
и 54 од Правилата биле спротивни на Законот за обли-
гационите односи и член 8 став 1 алинеите 3 и 7, член 
52 став 4 и член 55 ставовите 1 и 2 од Уставот, поради 
што се бара Уставниот суд да ги укине. 

Исто така, со оглед дека постоеле услови за нанесу-
вање на ненадоместливи штети за граѓаните, се бара 
Уставниот суд да донесе решение за времена мерка за 
запирање на примената на оспорените одредби од Пра-
вилата, до донесување на конечна одлука по иницијати-
вата.

4.3. Според иницијативата на Петар Баришиќ, со 
член 55 став 1 од Правилата се овластувал снабдувачот 
на пристап на секој имот заради исклучување на испо-
раката на топлинска енергија, што недвосмислено зна-
чело повреда на домот, бидејќи затоплувањето се врши 
на домаќинства, која присила можела да се дозволи са-
мо со судска одлука. Поради тоа, оваа одреба од Прави-
лата била во колизија со член 26 од Уставот. 

Член 66 од Правилата пропишувал присила за склу-
чување на договори и приклучување на дистрибутивни-
от систем на оние лица кои се исклучиле од системот 
пред влегување во сила на овие правила, па доколку 
тоа не го сторат им се заканувало со обврска за плаќа-
ње на надоместок на снабдувачот. Вака пропишаните 
правила не можело да бидат поповолни за граѓаните, 
бидејќи граѓаните мора да плаќаат нешто што не го ко-
ристат. Поради тоа, постоела повреда на член 52 став 4 
од Уставот. Задолжително пропишаниот надоместок не 

можел да се смета како јавна давачка за да се намират 
јавни расходи, туку пропишаниот надоместок претста-
вувал приход на приватно трговско друштво. 

Според подносителот на иницијативата, во конкрет-
ниот случај не можело да се пропише било каква приси-
ла ретроактивно во корист на приватно трговско друш-
тво, туку на граѓаните морало да им се остави право на 
слободен избор. Не можело пропишаната температура 
за време на затоплување во становите од +20 степени 
целзиусови да се смета како квалитетно затоплување. 

Поради наведеното, се предлага Уставниот суд да 
покрене постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на член 55 став 1 и член 66 од Правилата и да ги 
поништи, а воедно предлага Судот да донесе привреме-
на мерка со забрана за примена на тие одредби до доне-
сување на конечна одлука. Доколку не се донесе таква 
мерка, граѓаните ќе се доведеле во неповолна положба 
поради пропишаните преклузивни рокови.

4.4. Според иницијативата на подносителот Стамен 
Филипов, со член 13 од Правилата се пропишувале над-
лежности за управителот на станбената зграда, иако 
надлежностите на управителот можеле да се пропишу-
ваат само со Законот за домување или со друг закон, а 
не и со оспорените правила. Содржината на Правилата 
била пропишана со член 28 став 2 од Законот за енерге-
тика, од каде произлегувало дека тука не биле опфате-
ни надлежностите на управителот на станбената 
зграда.

Член 53 став 1 од Правилата значела дека оној кој 
сака да се исклучи од дистрибутивниот систем на топ-
линска енергија бил условен од претходно добиена сог-
ласност од вкупниот број на потрошувачи на колектив-
ниот објект, што било во спротивност со член 30 од 
Уставот и член 8 и член 9 став 3 од Законот за сопстве-
ност и други стварни права. Со исклучувањето, однос-
но раскинувањето на индивидуалниот договор за снаб-
дување со топлинска енергија, сопственикот на кон-
кретниот стан не го нарушувал правото на останатите 
сопственици да склучуваат договори со дистрибутивни-
от систем на топлинска енергија и не им нанесувал 
штета. Односот на останатите сопственици бил индиви-
дуален однос со дистрибутерот на топлинска енергија 
и договорните услови биле прашање на согласност по-
меѓу нив, без никакво вмешување на оние кои не сака-
ат да склучат договор. Од друга страна, со барањето за 
претходна согласност од вкупниот број на потрошува-
чи на колективниот објект, во случај на исклучување, 
се ограничувало правото на сопственикот да располага 
со својот стан во потполност, односно, се барал посе-
бен надоместок за да може да си го оствари правото на 
сопственост, што било спротивно на Уставот и закон, 
еден или повеќе од сопствениците да се поставувал во 
субординација кон останатите сопственици на згра-
дата. Позитивната законска регулатива упатувала на 
спротивно решение. Имено, сопственикот кој се исклу-
чил од системот, автоматски бил поставен во ситуација 
од него да се бара дозвола цевките за пренос на топлин-
ска енергија да поминуваат низ просторот на неговиот 
стан. Сопственикот кој се исклучил требало да дозволи 
ваков премин, без барање на посебен надомест за овој 
проод, согласно член 17 од Законот за сопственост и 
други стварни права, во кој се уредувале односите меѓу 
соседите како сопственици на недвижен имот (сосед-
ско право).

Според член 53 став 2 од Правилата, не само што се 
употребувал просторот на стан, кој не е дел од договор-
ниот однос, не само што се присилувале граѓаните кои 
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не сакаат да ја користат топлинската енергија од дис-
трибутивниот систем и мораат да бидат изложени на не-
сакано загревање на просторот, туку и за несаканите 
дејствија морале да плаќаат одредена сума на пари. На 
тој начин се повредувало/ограничувало правото на соп-
ственост и граѓанинот бил присилен да воспостави до-
говорен однос со дистрибутерот, без можност за избор 
и под присила. Ова било во спротивност со член 8 став 
1 алинеите 3, 6 и 7, член 30 и член 50 од Уставот и чле-
новите 8 и 9 од Законот за сопственост и други стварни 
права, заради тоа што со наведените обврски на граѓа-
ните им се оневозможувало несметано и мирно ужива-
ње на својата сопственост и се оптоварувале со давачка 
која не била со закон предвидена, а која била поврзана 
со нивната сопственост. Со договорот за снабдување со 
топлинска енергија, кој се склучувал помеѓу тарифниот 
потрошувач и снабдувачот, се договарало тарифниот 
потрошувач да добие топлинска енергија за која треба 
да се плати соодветен надоместок. Со раскинувањето 
на договорот тарифниот потрошувач се откажувал од 
добивањето топлинска енергија, со што го губел право-
то на добивање топлинска енергија и во исто време се 
ослободувл од обврската за исплата на истата. Оттука, 
произлегувало дека оваа одредба била спротивна на 
членовите 4, 7, 8, 12 и 121 од Законот за облигационите 
односи, како и член 2 од Законот за енергетика. Со ос-
порената одредба не само што се заштитувала монопол-
ската позиција на единствениот снабдувач со топлин-
ска енергија ДООЕЛ Скопје, лиценциран дистрибутер 
на топлинска енергија за целиот град Скопје дури до 
2015 година, туку и се дестимулирале и се оневозможу-
вале граѓаните да инвестираат средства за искористува-
ње на обновливи извори на енергија.

Определувањето на обврска за плаќање на несакана 
испорака на топлинска енергија не произлегувала ниту 
од Законот за енергетика. Имено, во член 28 од овој за-
кон било пропишано што уредуваат правилата за снаб-
дување со топлинска енергија, меѓу кои не се спомену-
вало прашањето за раскинување на договорот од стра-
на на потрошувачот на топлинска енергија, со што про-
излегувало дека ова раскинување на договорот остану-
ва да биде уредено само со Законот за облигационите 
односи.

Определувањето на обврска за плаќање на несакана 
испорака на топлинска енергија било во спротивност и 
со член 115 точка 4 од Законот за енергетика, според 
која одредба значело дека никако не можело да се бара 
од потрошувачите, кои се исклучени од системот, да од-
говараат за обврска на операторот што ја презел во мо-
ментот на добивање на лиценцата. Решавањето на проб-
лемот со губење на топлинската енергија во текот на 
дистрибуцијата од местото на производството до место-
то на испорака бил дел на обврска на снабдувачот и не 
можело да биде ставено во обврска на субјектот кој ве-
ќе не бил во договорен однос со истиот. Едновремено, 
со тоа се прекршувала и загарантираната слобода на па-
зарот и претприемништвото од член 55 став 1 од Уста-
вот, бидејќи не само што не се казнувал, туку и се наг-
радувала неспособноста на ДООЕЛ Скопје да ги зад-
ржи потрошувачите со сила ( а да не се зборува за стек-
нување нови потрошувачи), односно му се дозволувало 
наводниот трошок од исклучените потрошувачи да го 
префрли или стави на товар на тековните потрошувачи.

Членот 66 од Правилата бил спротивен на член 20 
став 3 од Законот за облигационите односи, според кој 
изјавата на волја морала да биде направена слободно и 
сериозно. Имено, со наметнувањето обврска за склучу-
вање договор, како што било во оспорениот член, 

всушност се нарушувала слободата на волјата на една 
од договорните страни.

Според основната одредба на член 16 од Законот за 
облигационите односи, врз облигационите односи кои 
се уредуваат со други закони и меѓународни договори 
кои ги ратификувала Република Македонија се приме-
нуваат одредбите на овој закон во прашањата што не се 
уредени со тој закон, односно меѓународен договор. Со 
оглед дека во Законот за енергетика не била предвиде-
на одредба која се однесува на оваа проблематика, тре-
бало да се применат одредбите на Законот за облигаци-
оните односи, а не оспорените правила.

Постоењето на присила за склучување на договор, 
претставувало основа за рушливост на договорот (член 
103 од Законот за облигационите односи).

Поради наведеното, оспорените правила не биле во 
согласност со член 8 став 1 алинеите 3, 6, 7 и 11 и став 
2, член 30, член 51 и член 55 од Уставот, Законот за 
енергетика, Законот за домување, Законот за сопстве-
ност и други стварни права и Законот за облигационите 
односи.

При одлучувањето по оваа иницијатива, подносите-
лот предлага Судот да ја има предвид и одредбата на 
член 61 став 2 од Законот за организација и работа на 
органите на државната управа, како и Одлуката на 
Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 
148/2008.

Врз основа на наведеното, се предлага Уставниот 
суд да поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на оспорените правила во целина и посебно 
на член 13, член 53 и член 66 и истите да ги поништи.

Воедно, се предлага Уставниот суд да донесе реше-
ние за запирање на извршувањето на поединечните ак-
ти или дејствија преземени врз основа на оспорените 
правила, бидејќи со нивното извршување би можеле да 
настанат тешко отстранливи последици.

5. Судот на седницата утврди дека според член 9 
став 2 од Правилата за снабдување со топлинска енер-
гија, потрошувачите што не склучиле договор со снаб-
дувачот од било кои причини, а користат топлинска 
енергија, се смета дека се во потрошувачки однос со 
снабдувачот, под исти услови како и корисниците што 
склучиле договор за снабдување со топлинска енергија. 
Според став 4 на истиот член, потрошувачите кои не се 
пријавиле уредно и благовремено од било која причина 
кај снабдувачот, а се затекнати дека користат топлин-
ска енергија во грејна сезона, ќе бидат задолжени со на-
доместок за топлинска енергија за период од една го-
дина, а најмалку за период од почетокот на тековната 
година. 

Според член 13 од Правилата, управителот на стан-
бената зграда односно заедницата на сопственици – 
правно лице е должен да ги пријави потрошувачите на 
топлинска енергија кои на нелегален начин ја користат 
истата, односно да пријави промена на статусот исклу-
чен / вклучен, како и да пријави за промената на соп-
ственикот. За оваа цел снабдувачот му стои на распола-
гање на Управителот да во негово присуство со својата 
стручност се утврди вистинската состојба (став 1). До-
колку потрошувачот одбива да дозволи контрола во 
грејните простории и инсталации на потрошувачот кој 
на нелегален начин ја користи топлинската енергија, За-
едницата на сопственици и снабдувачот прават запис-
ник (став 2). Врз основа на записникот од став 2 на овој 
член и писмена согласност на Управителот на стамбена-
та зграда, односно Заедницата на сопственици– правно 
лице, снабдувачот ќе ја направи промената, без да се 
направи увид во грејниот простор и грејната инсталаци-
ја на потрошувачот (став 3). Заедницата на сопствени-
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ци е должна да ги достави податоците за потрошувачот 
кај кого се врши промената согласно став 1 (став 4). 

Согласно член 18 став 1 од Правилата, надоместо-
кот за потрошената топлинска енергија за затоплување 
на заеднички простории: скали, ходници и др. кои не се 
влезени во грејната површина на потрошувачот, се рас-
пределува подеднакво на сите потрошувачи под исти 
услови и цени како и за затоплување на останатите 
простории, пропорционално на потрошената енергија. 

Според член 53 став 1 од Правилата, во колективни-
те објекти за домување каде распределбата на надомес-
токот се врши преку еден колективен мерен уред може 
да се врши поединечно исклучување на потрошу-вачи-
те по нивно барање, по претходно добиена согласност 
од вкупниот број на потрошувачи на тој колективен об-
јект. Според став 2 на истиот член, исклучените потро-
шувачи од став 1 на овој член се задолжуваат со плаќа-
ње на надоместокот за ангажирана моќност (фиксен 
дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се оп-
ределува согласно тарифниот систем за топлинска енер-
гија. Согласно став 3 на овој член, доколку сите потро-
шувачи од исто мерно место писмено побараат исклу-
чување од топлификациониот систем за цела грејна се-
зона или повеќе грејни сезони истите не се задолжува-
ат со надоместок доколку за пресметковниот период на 
мерниот уред не е регистрирана потрошувачка на топ-
линска енергија. 

Според член 54 од Правилата, потрошувачот кој 
што живее во индивидуален објект и кој од било кои 
причини не сака да користи топлинска енергија е дол-
жен да го одјави користењето на топлинска енергија, 
со писмено барање(образец) за исклучување насловено 
до снабдувачот (став 1). Потрошувачот е прописно ис-
клучен кога грејните тела физички се одвоени од грејна-
та инсталација на објектот и записнички констатирано 
од страна на снабдувачот (став 2). Исклучување и прик-
лучување на затоплуваниот простор на потрошувачот 
може да се изврши, по барање на потрошувачот, само 
вон грејна сезона, односно во период од 30 мај до 30 ав-
густ во годината (став 3). По барањето на потрошува-
чот од став 3 на овој член, снабдувачот е должен да по-
стапи најкасно до 15 септември во годината, а доколку 
снабдувачот не го испочитува крајниот рок, потрошува-
чот нема да биде задолжуван за периодот во кој се гре-
ел по вина на снабдувачот (став 4). Доколку потрошува-
чот поднесе барање по истекот на рокот утврден во 
став 3 на овој член, снабдувачот ќе постапи по барање-
то кога ќе бидат создадени услови за тоа, без да се нару-
ши режимот на греење на останатите потрошувачи, а 
потрошувачот доколку се работи за исклучување ќе би-
де задолжуван со надомест до денот на исклучувањето 
(став 5). Потрошувачот при поднесување на барање за 
исклучување должен е да ги подмири сите заостанати 
обврски према снабдувачот по основ на испорачана топ-
линска енергија (став 6). 

Според Член 55 став 1 од Правилата, снабдувачот 
има право на пристап во секој имот или објект заради 
исклучување на испораката на топлинска енергија, во 
случај кога потрошувачот направи прекршок во соглас-
ност со Законот за енергетика или не извршил плаќање 
за топлинска енергија во согласност со обврските од до-
говорот за снабдување или роковите и условите за дава-
ње на услуга. 

Согласно член 66 од Правилата, со денот на влегува-
њето во сила на овие Правила сите претходно исклуче-
ни потрошувачи од системот за дистрибуција на топ-
линска енергија кои се дел од колективните објекти за 
домување се должни да склучат договор за снабдување 
со топлинска енергија со соодветниот снабдувач и да 
се приклучат на системот за дистрибуција најдоцна до 

01.10.2012 година (став 1). Сите исклучени потрошува-
чи на топлинска енергија кои нема да склучат договор 
за снабдување со топлинска енергија со соодветниот 
снабдувач и да се приклучат на системот за дистрибу-
ција најдоцна до 01.10.2012 година, должни се да го 
плаќаат надоместокот за ангажирана моќност (фиксен 
дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се оп-
ределува согласно тарифниот систем за топлинска енер-
гија (став 2). Снабдувачот е должен да им достави дого-
вор за снабдување со топлинска енергија на сите исклу-
чени потрошувачи во колективни објекти за домување 
најдоцна до 01.09.2012 година (став 3). Трошокот за 
приклучување на потрошувачите од став 1 на овој член 
е на сметка на дистрибутерот (став 4). 

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владее-
њето на правото е темелна вредност на уставниот поре-
док на Република Македонија.

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата независ-
но од полот, расата, бојата на кожата, националното и 
социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 52 став 4 од Уставот, законите и други-
те прописи не можат да имаат повратно дејство, освен 
по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓа-
ните. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
владеењето на правото е темелна вредност на уставни-
от поредок на Република Македонија и дека таа вред-
ност се остварува така што законите мораат да бидат 
во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уста-
вот и законите, при што секој субјект е должен да ги по-
читува Уставот и законите. 

Според член 1 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ број 16/2011 и 
136/2011), со овој закон се уредуваат:

1) целите на енергетската политика и начинот на 
нејзината реализација;

2) енергетските дејности и начинот на регулирање-
то на енергетските дејности;

3) изградбата на енергетските објекти;
4) статусот и надлежноста на Регулаторната комиси-

ја за енергетика на Република Македонија;
5) пазарот на електрична енергија, пазарот на приро-

ден гас, пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и 
горива за транспорт и пазарот на топлинска енергија;

6) условите за остварување на енергетска ефикас-
ност и промоција на користењето на обновливите изво-
ри на енергија и

7) други прашања од значење за енергетиката.
Регулирањето на прашањата поврзани со вршењето 

на енергетските дејности определени со овој закон, спо-
ред член 15 став 1 од Законот, ги врши Регулаторната 
комисија за енергетика. Според став 2 на истиот член, 
Регулаторната комисија за енергетика е независна во 
своето работење и одлучување во рамките на надлеж-
ностите утврдени со овој закон.

Според член 28 од овој закон, Регулаторната коми-
сија за енергетика за секој вид енергија и природен гас 
донесува одделни правила за снабдување со електрич-
на енергија, топлинска енергија и природен гас (став 
1). Согласно став 2 на овој член, со правилата од ставот 
1 на овој член поблиску се уредуваат општите услови и 
начинот на снабдување, како и меѓусебните права, об-
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врски и одговорности на снабдувачот, потрошувачот 
на соодветен вид енергија или природен гас и операто-
рот на соодветниот систем, а особено:

1) условите, начинот и рокот на склучување на дого-
ворот за продажба на соодветниот вид енергија или 
природен гас;

2) начинот на пресметка, фактурирање и наплата на 
испорачаната енергија или природен гас и услугите за 
користење на преносните, односно дистрибутивните 
мрежи;

3) условите и начинот на обештетување на потрошу-
вачот во случај на намалена испорака или прекин;

4) потрошувачите на кои не може да им се прекине 
испораката и начинот на обезбедување на гаранции за 
намирување на трошоците за потрошената енергија 
или природен гас од страна на овие корисници;

5) начинот и постапката за промена на снабдувачот 
по избор на потрошувачот и право на корисникот без 
надоместок да го промени снабдувачот;

6) квалитетот на испорачаната енергија или приро-
ден гас пропишан во соодветните мрежни правила;

7) квалитетот на услугите што ги обезбедува снабду-
вачот;

8) минималните услови и начин за организациона 
поставеност и техничка опременост за обезбедување на 
комуникација со потрошувачите заради обезбедување 
на пропишаниот квалитет на услугите што ги обезбеду-
ва снабдувачот;

9) начинот и постапките за комуникација и размена 
на информации меѓу снабдувачот и операторите на со-
одветните системи заради обезбедување на пропишани-
от квалитет на енергијата или природниот гас и услуги-
те што ги обезбедуваат операторите;

10) условите и постапката за исклучување на потро-
шувачите од преносните, односно дистрибутивните сис-
теми во случај кога потрошувачите не ги исполнуваат 
обврските уврдени со закон, пропис и договор;

11) начинот, формата и роковите за поднесување на 
извештаите кои снабдувачот е должен да ги достави до 
Регулаторната комисија за енергетика;

12) неопходните информации што снабдувачите се 
должни да им ги обезбедат на потрошувачите преку со-
одветните сметки, како и информациите што треба да 
бидат јавно достапни, а се од интерес за сите потрошу-
вачи и

13) заштитата на потрошувачите.
Тргнувајќи од напред изнесеното, Судот оцени дека 

право е на законодавецот да основа независни стручни 
тела и да им пренесува јавни овластувања, во случајов, 
да основа Регулаторна комисија за енергетика, на која 
и се пренесени овластувања во сферата на регулирање-
то на одделни прашања во вршењето на енергетските 
дејности определени со Законот за енергетика. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 28 од Законот за енерге-
тика, ги донела оспорените Правила за снабдување со 
топлинска енергија, со кои се уредуваат општите усло-
ви и начинот на снабдување со топлинска енергија ка-
ко и меѓусебните права, обврски и одговорности на 
снабдувачот, потрошувачот на топлинска енергија и 
операторот на дистрибутивниот систем.

Со оглед дека во Законот за енергетика постои ос-
нов за донесување на Правилата кои се оспоруваат, про-
излегува дека истите се во функција на доразработка и 
операционализација на одредбите од Законот за енерге-
тика од страна на Регулаторната комисија за енерге-
тика. Поради тоа, Судот оцени дека нема основ за при-
фаќање на барањето во една од иницијативите, за пове-

дување на постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на Правилата во целина.

7. Според член 118 став 1 од Законот за енергетика, 
снабдувачот со топлинска енергија на потрошувачите 
со кои има склучено договор е должен да обезбеди си-
гурно, континуирано и квалитетно снабдување со топ-
линска енергија во согласност со Правилата за снабду-
вање со топлинска енергија, договорите за снабдување 
склучени со потрошувачите и издадената лиценца. 

Тоа значи дека законодавецот пропишал дека снаб-
дувањето со топлинска енергија се остварува врз осно-
ва на склучен договор помеѓу снабдувачот со топлин-
ска енергија и потрошувачот. 

Според член 9 став 2 од Правилата, потрошувачите 
што не склучиле Договор со снабдувачот од било кои 
причини, а користат топлинска енергија, се смета дека 
се во потрошувачки однос со снабдувачот, под исти ус-
лови како и корисниците што склучиле договор за снаб-
дување со топлинска енергија. Согласно став 4 на овој 
член, потрошувачите кои не се пријавиле уредно и бла-
говремено од било која причина кај снабдувачот, а се 
затекнати дека користат топлинска енергија во грејна 
сезона, ќе бидат задолжени со надоместок за топлинска 
енергија за период од една година, а најмалку за пери-
од од почетокот на тековната година. 

Наводите во една од иницијативите дека ваквите од-
редби во Правилата не биле во согласност со одредби-
те од Законот за облигационите односи кои се однесува-
ат на склучување на договор како израз на слободна 
волја на странките (член 18, член 20 став 2 и член 62 
став 1), поради што значеле повреда на владеењето на 
правото како темелна вредност на уставниот поредок 
на Република Македонија, Судот ги оцени како неосно-
вани.

Ова затоа што е неспорно дека законодавецот ут-
врдил снабдувањето со топлинска енергија да се оства-
рува врз основа на склучен договор помеѓу снабдува-
чот со топлинска енергија и потрошувачот, што е и 
разработено со Правилата. Но, со оспорените одредби 
на член 9 од Правилата, се уредува случајот кога стану-
ва збор за злоупотреби на ваквиот начин на снабдува-
ње со топлинска енергија од одредени потрошувачи, 
кои без да склучат договор, неовластено ќе се приклу-
чат на системот за дистрибуција на топлинска енергија 
и ќе користат топлинска енергија, користејќи ги технич-
ките можности за тоа ( што е најчесто случај во објекти-
те за колективно домување во кои е изградена грејна 
инсталација поврзана со системот за дистрибуција на 
топлинска енергија и во кои објекти може да постојат 
потрошувачи кои формално се исклучиле од системот, 
но кои фактички ја користат топлинската енергија). Во 
таков случај, основано произлегува дека и овие потро-
шувачи, исто како и потрошувачите кои склучиле дого-
вор, треба да плаќаат за топлотната енергија која ја ко-
ристат. Со оглед дека станува збор за плаќање на услу-
га која фактички се користи, произлегува дека корисни-
ците на таа услуга се во потрошувачки однос со снабду-
вачот, исто како и корисниците што склучиле договор 
за снабдување со топлинска енергија, поради што Су-
дот оцени дека не може да стане збор за повреда на на-
челото на владеењето на правото, како што се наведува 
во иницијативата.

8. Во однос на покренатото прашање за оценување 
на уставноста и законитоста на член 13 од Правилата, 
Судот го имаше предвид следното:

Според член 10 став 1 од Закон за домување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 99/2009, 
57/10, 36/11 и 54/11 и 13/2012), управувањето со станбе-
ните згради претставува следење и спроведување на од-
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луките донесени од собирот на сопствениците на посеб-
ните делови во зградата, застапување во правниот про-
мет и во постапките пред надлежните органи со цел за 
функционирање, одржување и зачувување на заеднич-
ките делови на станбената зграда. Согласно став 2 на 
овој член, работите на управување од ставот 1 на овој 
член може да ги врши управител или заедница на соп-
ственици за што сопствениците на посебните делови се 
должни да донесат одлука со која ќе одлучат овие рабо-
ти да ги врши управител или заедница на сопственици.

Правата и обврскита на управителот се утврдени во 
член 19 став 1 од Законот, и тоа:

1. ги извршува одлуките на сопствениците на посеб-
ните делови;

2. се грижи за редовно одржување и функционира-
ње на заедничките делови;

3. ги застапува сопствениците на посебните делови 
во работите на управување и во име на одделни соп-
ственици поднесува тужба за ослободување од об-
врската за плаќање, односно тужба за задолжување за 
плаќање на трошоците и издатоците на сопственикот 
на посебниот дел;

4. ги застапува сопствениците на посебните делови 
пред управните органи во работите на издавање на доз-
воли и согласности и во постапките за упис на недвиж-
ностите и други управни постапки, во врска со станбе-
ната зграда и земјиштето, како и за други работи пов-
рзани со управувањето;

5. подготвува план за одржување на станбената 
зграда, план со динамика за спроведување на овој план 
и се грижи за спроведување на планот;

6. подготвува пресметка на трошоците на управува-
ње на станбената зграда и ги распоредува трошоците 
меѓу сопствениците на посебните делови;

7. ги прима уплатите на сопствениците на посебни 
делови врз основа на месечна пресметка и ги плаќа об-
врските од договорите склучени со трети лица;

8. ги информира сопствениците на посебните дело-
ви за својата работа и им доставува месечни и годишни 
пресметки;

9. изготвува годишен извештај за управување со об-
јектот;

10. во согласност со одредбите од овој закон стопа-
нисува со резервниот фонд;

11. врши набројување и нумерирање на становите и 
го пријавува уписот на податоците во органот што ги 
води јавните книги на недвижностите и

12. треба да ги познава стандардите и нормативите за 
пристапност на лица со хендикеп во станбениот објект.

Според став 4 на истиот член, управителот може да 
има и други овластувања утврдени со овој закон и со 
договорот за вршење на управувачки услуги.

Според член 54 став 1 од Законот, ако во станбена 
зграда има повеќе од двајца сопственици на посебни де-
лови и повеќе од осум посебни делови, сопствениците 
на посебните делови можат да донесат одлука за фор-
мирање заедница на сопственици како правно лице за 
управување со станбената заграда. Одлуката е донесе-
на кога за неа гласале повеќе од половина од сопствени-
ците на посебните делови.

Согласно член 58 став 1 од Законот, заедницата на 
сопственици има право да склучува договори за работи 
на управување на станбената зграда и не може да врши 
друга дејност.

Според член 13 став 1 од Правилата, управителот 
на станбената зграда односно заедницата на сопствени-
ци – правно лице е должен да ги пријави потрошувачи-
те на топлинска енергија кои на нелегален начин ја ко-

ристат истата, односно да пријави промена на статусот 
исклучен/вклучен, како и да пријави за промената на 
сопственикот. За оваа цел снабдувачот му стои на рас-
полагање на Управителот да во негово присуство со 
својата стручност се утврди вистинската состојба. Со 
член 13 став 3 од Правилата, се пропишува дека врз ос-
нова на записникот од став 2 на овој член (доколку пот-
рошувачот одбива да дозволи контрола во грејните 
простории и инсталации на потрошувачот кој на нелега-
лен начин ја користи топлинската енергија, Заедницата 
на сопственици и снабдувачот прават записник) и 
писмената согласност на Управителот на станбената 
зграда, односно Заедницата на сопственици – правно 
лице, снабдувачот ќе ја направи промената, без да се 
направи увид во грејниот простор и грејната инсталаци-
ја на потрошувачот. 

Според Судот, вака утврдените должности на упра-
вителот на станбената зграда односно заедницата на 
сопственици – правно лице со Правилата, ги надмину-
ваат рамките на правата и обврските на управителот на 
станбената зграда односно заедницата на сопственици 
утврдени со Законот за домување. Имено, законската 
регулатива за ова прашање упатува дека покрај овласту-
вањата на управителот утврдени со Законот за дому-
вање, управителот може да има и други овластувања ут-
врдени со договорот за вршење на управувачки услуги. 
Со оглед дека во Законот за домување не се опфатени 
наведените овластувања на управителот, произлегува 
дека со договорот за вршење на управувачки услуги, 
станарите во становите за колективно домување можат 
на управителот со договор да му пренесат овластување 
да ги пријавува и состојбите и промените на користење-
то на топлинска енергија од станарите, но во никој слу-
чај тоа не е прашање кое со Правилата треба да им би-
де наметнато на управителот на станбената зграда од-
носно заедницата на сопственици. Не навлегувајќи во 
оправданоста на ставот на Регулаторната комисија за 
енергетика дека ангажирањето на управителот на стан-
бената зграда, односно заедницата на сопственици како 
директно засегнати страни од последиците на некорек-
тно однесување на поедини исклучени потрошувачи е 
реален пристап за надминување на оваа состојба (иска-
жан во одговорот на иницијативите, доставен до Устав-
ниот суд со акт бр. 09-1601/2 од 28.09.2012 година), 
според Судот, уставно-правно не е дозволено со Прави-
лата, како подзаконски акт донесен од Регулаторната 
комисија за енергетика, надвор од законот, да се ут-
врдуваат права и должности за управителот на станбе-
ната зграда односно заедницата на сопственици – прав-
но лице. Ваквата регулатива води кон повреда на владе-
ењето на правото, како темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија, поради што Судот 
оцени дека основано може да се постави прашањето за 
уставноста и законитоста на оспорениот член 13 од 
Правилата.

9. Според член 18 од Правилата, надоместокот за 
потрошената топлинска енергија за затоплување на за-
еднички простории: скали, ходници и др. кои не се вле-
зени во грејната површина на потрошувачот, се распре-
делува подеднакво на сите потрошувачи под исти усло-
ви и цени како и за затоплување на останатите просто-
рии, пропорционално на потрошената енергија. 

Наводите во една од иницијативите дека со ваквата 
одредба се овозможувало монополско и самоволно од-
несување на снабдувачот Топлификација АД Скопје, ка-
ко единствен снабдувач во градот Скопје, Судот ги оце-
ни како неосновани. Ова затоа што во станбените згра-
ди каде постојат заеднички простории дефинирани со 
Законот за домување (член 6), на што и се однесува ос-
порената одредба, реално постои пасивно преземање 
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на топлинската енергија во овие заеднички простории, 
иако тие директно не се загреваат, што фактички ја зго-
лемува топлотната енергија која се испорачува за загре-
вање на становите, поради што основано произлегува 
дека сите потрошувачи во станбените згради подеднак-
во треба да учествуваат во надоместокот за испорачана-
та топлотна енергија. Одредбата не се бави со конкрет-
ни снабдувачи со топлотна енергија како што се наведу-
ва во иницијативата (снабдувањето со топлотна енер-
гија, согласно се член 37 од Законот за енергетика, се 
врши со издавање на лиценца), туку на принципиелен 
начин го утврдува плаќањето на реално испорачаната 
топлотна енергија во станбените згради, поради што 
пред Судот не се постави прашањето за согласноста на 
член 18 од Правилата со Уставот, како што се наведува 
во иницијативата.

10. Со член 53 од Правилата се уредува исклучува-
њето од дистрибутивниот систем по барање на потро-
шувачите во колективни објекти. Така, во ставот 1 на 
овој член, се пропишува дека во колективните објекти 
за домување каде распределбата на надоместокот се 
врши преку еден колективен мерен уред може да се 
врши поединечно исклучување на потрошувачите по 
нивно барање, по претходно добиена согласност од 
вкупниот број на потрошувачи на тој колективен об-
јект. Според ставот 2 на овој член, исклучените потро-
шувачи од став 1 на овој член се задолжуваат со плаќа-
ње на надоместокот за ангажирана моќност (фиксен 
дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се оп-
ределува согласно тарифниот систем за топлинска енер-
гија, а согласно ставот 3 на овој член, доколку сите пот-
рошувачи од исто мерно место писмено побараат исклу-
чување од топлификациониот систем за цела грејна се-
зона или повеќе грејни сезони истите не се задолжува-
ат со надоместок доколку за пресметковниот период на 
мерниот уред не е регистрирана потрошувачка на топ-
линска енергија. 

Во однос на прашањата за оценување на уставноста 
и законитоста на ставот 2 на оваа одредба, кои се покре-
нуваат со иницијативите, Судот го имаше предвид след-
ното:

Според член 28 став 2 точка 2 од Законот за енерге-
тика, со Правилата за снабдување на топлинска енерги-
ја поблиску се уредуваат начинот на пресметка, факту-
рирање и наплата на испорачаната енергија или приро-
ден гас и услугите за користење на преносните, однос-
но дистрибутивните мрежи.

Пазарот на топлинска енергија е уреден со главата 
IX од Законот (член 111 до член 121).

Според член 120 став 1 од Законот, потрошувачите 
на топлинска енергија приклучени на системот за дис-
трибуција во подрачјето на кое е воспоставен систем за 
топлинска енергија имаат право на слободен избор од 
кој снабдувач ќе бидат снабдувани. Според став 2 на ис-
тиот член, снабдувачот со топлинска енергија, врз осно-
ва на отчитувањата на мерните уреди и отчитувањата 
на уредите за локално распределување од членот 119 
став 4 на овој закон, врши фактурирање и наплата на 
испорачаната топлинска енергија на потрошувачите по 
цена која се состои од просечната цена на топлинската 
енергија од членот 116 ставот 7 на овој закон за 
пресметковниот период определен во согласност со 
правилникот од членот 113 став 5 на овој закон, тарифа-
та за користење на дистрибутивниот систем и надомес-
токот за снабдување со топлинска енергија.

Од анализата на наведената и останатите законски 
одредби, произлегува дека законодавецот пропишал 
право на слободен избор на потрошувачот од кој снаб-
дувач ќе бидат снабдувани со топлинска енергија, врз 

база на склучен договор, што значи и право на потро-
шувачот да одбие да склучи договор, односно право да 
се исклучи од дистрибутивниот систем за снабдување 
со топлинска енергија. Во таа смисла. со Правилата е 
предвидена можност сите потрошувачи од исто мерно 
место, кои се лоцирани во ист објект на колективно до-
мување, да се исклучат од топлификациониот систем 
за цела грејна сезона или за повеќе грејни сезони и ис-
тите, доколку за пресметковниот период на мерниот 
уред не е регистрирана потрошувачка на топлинска 
енергија, нема да бидат задолжени за надоместок на 
топлинска енергија (член 53 став 3).

Со Правилата е предвидена можност и поединечен 
потрошувач во колективните објекти за домување каде 
распределбата на надоместокот се врши преку еден ко-
лективен мерен уред, по свое барање, да се исклучи од 
дистрибутнивниот систем, меѓутоа, во тој случај, се ба-
ра претходно добиена согласност од вкупниот број на 
потрошувачи во тој колективен објект (член 53 став 1). 
Исто така, се предвидува вака исклучените потрошува-
чи да плаќаат одреден надоместок за користење на топ-
линска енергија (член 53 став 2). Со иницијативата се 
поставува прашање дали овие исклучени корисници се 
оптоварени со обврска да плаќаат за услуга која не ја 
користат.

Во одговор на ова прашање, Судот ја имаше пред-
вид спецификата на колективните објекти за домување, 
на која се укажува од страна на Регулаторната комиси-
ја за енергетика, во одговорот на наводите во иниција-
тивите. 

Имено, во објектите за колективно домување, исклу-
чените станови од грејната инсталација заради пасивно-
то преземање на топлинската енергија добиена како по-
следица на поминување на топлинсктата енергија низ 
вертикалните цевки, како и заради непосредниот пре-
нос на топлинската енергија низ материјата, односно 
од стан кој се снабдува со топлинска енергија кон стан 
кој не се снабдува со топлинска енергија, односно од 
подрачје со повисока температура кон подрачје со по-
ниска температура (кондукција на топлината), предиз-
викуваат одземање на топлинската енергија од прилку-
чените станови во колективното домување. Заради поја-
вата на кондукција на топлина, исклучените станови од 
грејната инсталација во објектите за колективно дому-
вање се подгреваат на сметка на приклучените, а исклу-
чените само се догреваат до бараната температура и за-
тоа имаат помал трошок на греење во однос на оние 
кои се приклучени на грејната инсталација. Така, со ис-
клучувањето всушност се нанесува штета на останати-
те приклучени корисници, бидејќи дел од топлинската 
енергија, според законот на физиката, се шири линеар-
но во сите правци, така што дел се пренесува и кај ис-
клучениот корисник, без оглед дали тој тоа го бара или 
не. Снабдувањето со топлинска енергија во објекти на 
колективно домување нема ист третман како и снабду-
вањето со вода или електрична енергија, како што тоа 
најчесто се објаснува. Во колективните објекти исклу-
чените корисници од снабдувањето со вода или елек-
трична енергија немаат влијание врз останатите корис-
ници на вода и електрична енергија, но исклучените 
станови од грејната инсталација имаат негативно влија-
ние врз останатите корисници на топлинска енергија. 
Исклучените станови се пасивни корисници на топлин-
ска енергија добиена од соседните и останатите стано-
ви во колективниот објект. 

Во објекти за колективно домување каде снабдува-
њето со топлинска енергија е предвидено да биде пре-
ку системите за дистрибуција на топлинска енергија, 
не може да стане збор за несакана испорака на топлин-
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ска енергија. Сите станбени единици во колективниот 
објект се снабдуваат со топлинска енергија, а кај исклу-
чените станови топлинската енергија се испорачува 
преку ѕидовите, подот и таванот со кои се граничи со 
соседните станови кај кои има испорака на топлинска 
енергија, како и преку вреловодните цевоводи за испо-
рака и поврат на топлоносителот кои поминуваат низ 
просторот на исклучениот корисник.

Оттука, произлегува дека корисникот на топлинска 
енергија во колективен објект не е во субординарен 
(подреден) однос со останатите корисници, туку стану-
ва збор за меѓусебно поврзана зависност во користење-
то на топлинската енергија, како и од аспект на трошо-
ците.

Имајќи го предвид наведеното, според Судот, неспор-
но произлегува заклучок дека во колективните објекти 
за домување, и исклучените потрошувачи од топлински-
от систем објективно користат одредена топлинска енер-
гија поради неможноста тоа да се отстрани, од каде про-
излегува и основаноста на обврската за истата да платат, 
пропорционално на потрошената енергија, а не да ја ко-
ристат на сметка на неисклучените потрошувачи. Тоа 
значи дека исклучените потрошувачи, со оспорениот 
член 53 став 2 од Правилата, се задолжуваат да платат за 
услуга која, поради техничките карактеристики на пре-
нос на топлинска енергија, особено изразени во колек-
тивните објекти за домување каде распределбата на надо-
местокот се врши преку еден колективен мерен уред, и 
покрај исклучувањето од системот, сепак ја плодоужива-
ат услугата, поради што основано се задолжени да пла-
тат за користењето на истата.

Поради наведеното, Судот ги оцени како неоснова-
ни наводите во иницијативата дека со ваквата регулати-
ва се овозможувало и поттикнувало монополското од-
несување и монополската положба на снабдувачот на 
топлинска енергија, спротивно на член 55 ставовите 1 
и 2 од Уставот, овозможувајќи му да наплаќа за услуги 
што воопшто не ги испорачува.

11. Во однос на бараната согласност од вкупниот 
број на потрошувачи на колективниот објект, за поеди-
нечно исклучување на потрошувачите од дистрибутив-
ниот систем, пропишана со член 53 став 1 од Прави-
лата, Судот го имаше предвид следното:

Во Законот за домување се пропишани повеќе слу-
чаи кога се бара согласност од станарите за преземање 
на одредени дејствија: - донесување на план за одржува-
ње на станбената зграда (член 12 став 4), определување 
на управител (член 18 став 1), договор за вршење на уп-
равувачки работи (член 22), раководење со собир на 
сопственици (член 38 став 2), формирање на заедница 
на сопственици-правно лице (член 54 став 1), преста-
нок на заедницата на сопственици (член 64 став 1). За-
едничко за сите овие случаи е дека одлуката е донесена 
ако за неа гласале повеќе од половина од сопственици-
те на посебните делови.

Според член 59-а алинеја 5 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012 и 25/2013), доколку се работи за доградба и 
надградба на згради во етажна сопственост, потребно е 
да се обезбеди договор со заедницата на сопственици 
на посебни делови на објектот или писмена согласност 
од мнозинството сопственици на посебните делови од 
објектот кои претставуваат повеќе од половината од 
вкупната површина на објектот со имотни листови за 
посебните делови на објектот. 

Според член 101 став 1 од Законот за сопственост и 
други стварни права ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 18/2001, 92/2008, 139/2009 и 35/2010), 

стан, дел од стан, помошна станбена и заедничка просто-
рија врз основа на проектна документација може да се 
пренамени за вршење на деловна дејност по барање на 
сопственикот на тој дел од зградата, ако со тоа не се заг-
розува безбедноста на граѓаните во зградата, ако не и се 
нанесува штета на зградата и ако не се оневозможуваат 
другите корисници во мирното користење на становите, 
по претходна согласност на мнозинството сопственици 
на становите, односно на целовните простории во згра-
дата, односно на влезот во зградата.

Според член 110 од истиот закон, поправките и 
преправките на деловите од зградата што се во функци-
ја на зградата како целина, можат да се вршат врз осно-
ва на договор за заемни односи, а ако не е склучен та-
ков договор врз основа на непосредна спогодба на мно-
зинството сопственици на деловите од зградата. Поп-
равките и преправките на деловите на зградата што се 
во функција само на определени делови од зградата 
(влезови), се вршат врз основа на согласност на мно-
зинството сопственици на тие делови од зградата (став 
1). Ако меѓу сопствениците не дојде до согласност, од-
носно ако некој од нив не се согласи со потребата од 
поправките, односно преправките, надлежниот суд по 
предлог на заинтересираниот сопственик, односно на 
сопствениците, ќе одлучи во вонпарнична постапка да-
ли да се извршат тие поправки, односно преправки, во-
дејќи сметка за нивната оправданост(став 2). 

Од наведените одредби произлегува дека законода-
вецот, во регулирањето на односите на сопствениците 
на посебни делови во објектите за колективно дому-
вање, секогаш водел сметка за согласноста или волјата 
на мнозинството сопственици на посебните делови. От-
тука, произлегува дека во случајот на барање соглас-
ност за поединечно исклучување од дистрибутивниот 
систем на топлинска енергија од сите потрошувачи на 
тој објект, значи отстапување од наведеното начело на 
кое се заснова уредување на односите во колективните 
објекти на домување. Притоа, таковото отстапување не 
е резултат на волјата на законодавецот, таквиот посе-
бен однос, поради неговата евентуална специфика, да 
биде уреден со закон, туку е уредено со Правилата, од-
носно со подзаконски акт, што според Судот, претста-
вува утврдување на права и обврски за граѓаните со 
подзаконски акт наместо со закон, што води кон повре-
да на начелото на владеењето на правото.

Тргнувајќи од основните начела утврдени во Зако-
нот за сопственост и другите стварни права, според кои 
сопственикот има право својата ствар да ја држи, целос-
но да ја користи и да располага со неа по своја волја, до-
колку тоа не е спротивно на закон или на некое право 
на друго лице; дека секој е должен да се воздржува од 
повреди на правото на сопственост на друго лице (член 
8), како и дека правото на сопственост не смее да се 
врши со цел на друг да му се причини штета или тој да 
се спречи во остварувањето на неговото право (член 9 
став 3), произлегува дека условувањето на поединечно-
то исклучување од топлинскиот систем со согласност 
од сите потрошувачи (корисници) на системот во објек-
тот на колективно домување, предвидено со подзакон-
ски акт, без законски основ, основано води кон повреда 
на сопственоста и правата кои произлегуваат од соп-
ственоста, како и повреда на уставната определба ут-
врдена во член 30 став 3 од Уставот, дека никому не мо-
жат да му бидат одземени или ограничени сопственос-
та и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се ра-
боти за јавен интерес утврден со закон.

Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека ос-
новано може да се постави прашањето за согласноста 
на член 53 став 1 во делот: „по претходно добиена сог-
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ласност од вкупниот број на потрошувачи на тој колек-
тивен објект“ од Правилата со Уставот и наведените за-
кони.

12. Според член 55 став 1 од Правилата, снабдува-
чот има право на пристап во секој имот или објект зара-
ди исклучување на испораката на топлинска енергија, 
во случај кога потрошувачот направи прекршок во сог-
ласност со Законот за енергетика или не извршил плаќа-
ње за топлинска енергија во согласност со обврските 
од договорот за снабдување или роковите и условите за 
давање на услуга. 

Наводите во една од иницијативите дека со оваа од-
редба се повредувала неповредливоста на домот, гаран-
тирана со член 26 од Уставот, Судот ги оцени како не-
основани.

Имено, според член 119 став 3 од Законот за енерге-
тика, ако мерниот уред се наоѓа на имотот на корисни-
кот, корисникот е должен да му овозможи на овластено 
лице на операторот на системот за дистрибуција на топ-
линска енергија право на пристап на секој имот или об-
јект до мерниот уред, односно приклучокот заради:

1) читање на мерните уреди;
2) контрола, вградување, надзор, замена и одржува-

ње на опремата на мерното место;
3) исклучување на корисникот кога постапува спро-

тивно со условите за користење на дистрибутивната 
мрежа пропишани во мрежните правила за дистрибуци-
ја и

4) исклучување на потрошувачот по барање на снаб-
дувачот, во согласност со одредбите од Правилникот за 
снабдување.

Имајќи ја предвид наведената законска регулатива, 
според Судот, со оспорената одредба од Правилата, во 
согласност со Законот, се регулира фактичката полож-
ба кога мерниот уред се наоѓа на имотот на корисникот 
- потрошувачот и кога е нужно да биде овозможен 
пристап до уредот на овластеното службено лице на 
снабдувачот, со цел овозможување на користење на 
системот во согласност со Законот, поради што оцени 
дека во овој случај не може да стане збор за повреда на 
домот, во смисла на член 26 од Уставот.

13. Според член 28 алинеја 3 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот 
суд ќе ја отфрли иницијативата ако постојат други про-
цесни пречки за одлучување по иницијативата.

Иако во една од иницијативите се бара оценување на 
уставноста на член 54 од Правилата, во иницијативата 
воопшто не постојат аргументи за изразување сомнеж во 
уставноста на оваа одредба, поради што Судот оцени де-
ка постојат процесни пречки за одлучување по иниција-
тивата и дека истата треба да се отфрли во овој дел.

14. Со член 66 став 1 од Правилата, кој е системати-
зиран во главата 15. Преодни и завршни одредби, се 
пропишува дека со денот на влегувањето во сила на 
овие Правила сите претходно исклучени потрошувачи 
од системот за дистрибуција на топлинска енергија кои 
се дел од колективните објекти за домување се должни 
да склучат договор за снабдување со топлинска енерги-
ја со соодветниот снабдувач и да се приклучат на систе-
мот за дистрибуција најдоцна до 01.10.2012 година. 

Според ставот 2 на овој член, сите исклучени потрошу-
вачи на топлинска енергија кои нема да склучат договор 
за снабдување со топлинска енергија со соодветниот снаб-
дувач и да се приклучат на системот за дистрибуција нај-
доцна до 01.10.2012 година, должни се да го плаќаат надо-
местокот за ангажирана моќност (фиксен дел) од надомес-
токот за топлинска енергија, кој се определува согласно 
тарифниот систем за топлинска енергија. 

Тоа значи дека со овие одредби се воведува задол-
жителна обврска за сите претходно исклучени потрошу-
вачи од системот за дистрибуција на топлинска енерги-
ја кои се дел од колективните објекти за домување, во 
еден преклузивен рок да склучат договор за снабдува-
ње со топлинска енергија со соодветен снабдувач и да 
се приклучат на системот за дистрибуција, а во спротив-
ност се должни да плаќаат надоместок за ангажирана 
моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска 
енергија.

Поаѓајќи од ваквата цел на одредбите, кои по своја-
та природа се преодни одредби кои имаат темпорален 
карактер, кој се исцрпел по определениот краен рок за 
нивната примена (01.10.2012 година ), Судот оцени де-
ка оспорените одредби ја исцрпеле својата содржина и 
дејство и веќе не се во правниот поредок, односно дека 
постојат процесни пречки за постапување по иницијати-
вата и дека се исполнети условите од член 28 алинеја 3 
од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија за отфрлање на иницијативата во овој дел.

15. Наводите во една од иницијативите дека во Пра-
вилата воопшто не се споменувала обврската за снабду-
вачот да воведе систем за мерење по грејно тело, со 
што би се овозможила реална и стварна наплата на ис-
порачана топлинска енергија, како што било во сите 
земји на Европската унија, всушност претставува бара-
ње Правилата да уредуваат односи на поинаков начин 
од пропишаниот, што е прашање од надлежност на до-
носителот на Правилата или законодавецот, но не е во 
надлежност на Уставниот суд.

16. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како 
во точките 1, 2 и 3 од ова решение.

17. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот, Бранко Нау-
моски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена 
Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован 
Јосифовски, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Влади-
мир Стојаноски.

У. бр. 125/2012 Претседател
22 мај 2013 година на Уставниот суд на Република

Скопје Македонија
Бранко Наумоски, с.р.

_________
2075.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по мое-
то гласање против Решението У.бр.125/2012 од 22 мај 
2013 година, во делот за неповедување на постапка за 
оценување на уставноста на член 53 став 2 од Правила-
та за топлинска енергија, го издвојувам и писмено го 
образложувам следното

И З Д В О Е Н О  М И С Л Е Њ Е

Со означеното Решение, Уставниот суд со мно-
зинство гласови одлучи да не поведе постапка за оцену-
вање на уставноста и законитоста на член 53 став 2 од 
Правилата за снабдување со топлинска енергија (”Служ-
бен весник на Република Македонија” број 97/2012).

Со оглед дека не се согласувам со аргументите изне-
сени во Решението за неповедување на постапка за на-
ведената одредба од Правилата, кои беа прифатливи за 
мнозинството судии, го изнесувам својот став по ова 
прашања, раководејќи се од следното:

Со донесување на наведеното решение, Уставниот 
суд отстапи од својата досегашана уставно судска прак-
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са во врска со ваков случај, без за тоа да постојат аргу-
менти и образложени причини.

Имено, Уставниот суд на Република Македонија со 
Oдлука У.бр.148/2008 од 4 февруари 2009 година, го уки-
на членот 52 став 3 од Условите за снабдување со топ-
линска енергија на подрачјето на град Скопје („Службен 
гласник на Град Скопје“ бр.15/1998 и 9/2002) донесени 
од Советот на Град Скопје, со образложение дека во слу-
чајов со закон не била утврдена обврска за плаќање на 
надоместок од страна на лицата кои не се корисници на 
топлинска енергија поради исклучување од енергетски-
от систем, а воедно во правниот поредок на Република 
Македонија кога е во важност нов Закон за енергетика 
од 2006 година, според кој во рок од три години од него-
вото влегување во сила ќе треба да се донесат прописите 
предвидени со овој закон се уште се применуваат пропи-
си кои не се усогласени ниту со Законот за енергетика 
кој важел во времето на нивното донесување. Поради 
тоа, Судот утврди дека наведените одредби од Условите 
за снабдување со топлинска енергија на подрачјето на 
Град Скопје не биле во согласност со членот 8 став 1 али-
неи 3 и 7, членот 51 и членот 55 од Уставот на Републи-
ка Македонија.

Сега оспорените правила се донесени од надлежен 
орган, Регулаторната комисија за енергетика и тоа не е 
спорно. Меѓутоа, од анализата на одредбите на важеч-
киот Закон за енергетика, произлегува дека во Законот 
не е утврдена обврска за плаќање надомест за топлин-
ска енергија од страна на лицата кои живеат во колек-
тивните објекти за домување, а кои престанале да би-
дат корисници на топлинска енергија поради исклучу-
вање на грејниот простор од дистрибутивниот систем, 
од каде произлегува дека ваквата обврска - должност за 
овие исклучени потрошувачи да плаќаат дел од надо-
местокот за топлинска енергија (дел за ангажирана моќ-
ност (фиксен дел) претставува обврска за плаќање, која 
наместо со закон, е утврдена со подзаконски акт, за 
што Уставниот суд, со претходно цитираната одлука ве-
ќе укажал дека е неуставно. При ваква ситуација, сме-
там дека прашањето за плаќање на топлинската енерги-
ја на поединечно исклучените корисници од системот, 
како фактичко прашање, треба да биде предмет на оце-
на од страна на редовното судство, а никако да се ут-
врдува со подзаконски акт, како што е сторено, поради 
што сметам дека ваквата регулатива укажува на надми-
нување на овластувањата на Регулаторната комисија да-
дени со член 28 од Законот за енергетика и води кон 
повреда на начелото на владеењето на правото, како те-
мелна вредност на уставниот поредок на Република Ма-
кедонија.

Притоа, ги имав предвид наводите во одговорот на 
Регулаторната комисија за енергетика дека во колектив-
ното домување, исклучените станови од грејната инста-
лација како последица на поминување на топлинската 
енергија низ вертикални цевки како и заради непосре-
дниот пренос на топлинската енергија низ материјата, 
односно од стан кој се снабдува со топлинска енергија 
кон стан кој не се снабдува со топлинска енергија, од-
носно од подрачје со повисока температура кон подрач-
је со пониска температура, предизвикуваат преземање 
на топлинска енергија од приклучените станови во ко-
лективното домување и дека заради појавата на кондук-
ција (пренос) на топлина исклучените станови од греј-
ната инсталација во објектите за колективно домување 
се подгреваат на сметка на приклучените, а исклучени-
те само се догреваат до бараната температура и затоа 
имаат помал трошок на греење во однос на оние кои се 
уредно приклучени на грејната инсталација. Меѓутоа, 
сметам дека ваквите наводи во одговорот, независно на 

целисходноста на која упатуваат, а која беше клучна за 
мнозинството судии при одлучувањето, не се од значе-
ње за прашањето на уставноста на оспорената одредба, 
туку се прашања од облигационо правен однос за чии 
спор може да биде надлежен само редовен суд.

Поради наведеното, сметам дека за одредбата од 
Правилата со која се утврдува обврска за поединечно 
исклучените корисници од системот на топлификација, 
во објектите на колективно домување, да плаќаат за 
парно греење иако јасно се изјасниле дека не сакаат да 
бидат корисници на таква услуга, основано може да се 
постави прашањето за нејзината согласност со член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот и со член 28 од Законот за 
енергетика. 

Претседател
на Уставниот суд на Република

Македонија
Бранко Наумоски, с.р.

_________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2076.
Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 

на член 101 од Законот за хартии од вредност (“Служ-
бен весник на Република Македонија‘‘, бр. 95/05, 
25/07, 07/08, 57/10, 135/11 и 13/2013) постапувајќи по 
Барањето на брокерската куќа Инвестброкер АД Скоп-
је  бр. 08-УП1-24 од 9.5.2013 година  на седницата од-
ржана на ден 6.6.2013 година донесе 

       
Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност за именување на Кирил Мит-
ровски, дипломиран економист,  за  извршен член на 
брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Кирил Митровски 
за извршен член на брокерската куќа Инвестброкер АД 
Скопје, се дава за период од (4) четири години, соглас-
но на Одлука бр.289/13 од 17.05.2013 година донесена 
од страна на Одборот на директори на брокерската ку-
ќа Инвестброкер АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Кирил Митровски од функција-
та извршен член на брокерската куќа Инвестброкер АД 
Скопје, со денот на одземање на согласноста за имену-
вање на извршен член од страна на Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија и во други 
случаи утврдени со закон.

 4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 08-УП1-24 Комисија за хартии од вредност
6 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2077.
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013 година), постапувајќи по барањето бр.08-УП1-
28 од 21.5.2013 година Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ на седницата одржана на ден 6.6.2013 годи-
на го донесе следното
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Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се обновува  дозволата за работење на инвестици-
онен советник на Благој Митров од Пробиштип изда-
денa со Решение број 07-2672/3 од 16.7.2008 година на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Благој Митров  се дава за период од пет години 
од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Благој Митров престанува да важи и пред исте-
кот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во слу-
чаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од 
вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 08-УП1-28 Комисија за хартии од вредност
6 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________

2078.
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, 135/2011 и 
13/2013 година), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија постапувајќи по Барањето бр. 
08-УП1-32 од 21.5.2013 година, на седницата одржана 
на ден 6.6.2013 година го донесе следното

       
Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 
Даринка Дамјановиќ од Скопје, издадена со Решение 
бр. 07-2956/6  од 20.08.2008  година.

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Да-
ринка Дамјановиќ се дава за период од пет години од 
денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Даринка Дам-
јановиќ  престанува да важи и пред истекот на рокот ут-
врден во точка 2 на ова Решение во случаите предвиде-
ни со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во Службен весник на Република 
Македонија.

Бр. 08-УП1-32 Комисија за хартии од вредност
6 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2079.
Врз основа на член 152 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013 година), постапувајќи по барањето бр.08-УП1-
33 од 21.5.2013 година Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ на седницата одржана на ден 6.6.2013 годи-
на го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се обновува  дозволата за работење на инвестицио-
нен советник на Горан Марковски од Скопје издаденa со 
Решение број 07-3009/3 од 20.8.2008 година на Комисија-
та за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Горан Марковски  се дава за период од пет годи-
ни од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Горан Марковски престанува да важи и пред ис-
текот 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 донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 08-УП1-33 Комисија за хартии од вредност
6 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
2080.

Врз основа на член 190 став 1 и член 150 став 5 од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржа-
на на ден 6.6.2013 година, донесе:

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА 
ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО 

СОВЕТУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за начинот и условите за обука и по-

лагање на посебен стручен испит за инвестиционо сове-
тување („Службен весник на РМ“ бр.145/2010, 30/2011 и 
157/2011), член 9 став 1 алинеја 1 се менува и гласи:

„- да има најмалку VII/1 степен на образование или 
240 кредити според ЕКТС.  

Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот и условите за обука и полагање на посе-
бен стручен испит за инвестиционо советување и го об-
јавува на својата веб страна.

Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 09-1088/1 Комисија за хартии од вредност
6 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РМ

2081.
Врз основа на член 17 точка ж) и член 75 став (6) од 

Законот за електронските комуникации (Службен вес-
ник на Република Македонија број 13/2005, 14/2007, 
55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 
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23/2013), директорот на Агенцијата за електронски ко-
муникации на ден 14.6.2013 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИ-
ОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-

ФРЕКВЕНЦИИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се уредува начинот на пресметка 

на годишниот надоместок за користење на радиофрек-
венции.

Член 2
(1) Пресметката на годишниот надоместок за корис-

тење на радиофреквенции се врши според следните кри-
териуми: вид на радиослужба, доделен радиофрек-
венциски опсег, широчина на доделени радиофрек-
венциски канали, вид на радиостаница, област на пок-
риеност, големина на сервисна зона (населено 
место/број на жители), ефективна височина на анте-
ната, заедничко користење на иста фреквенција или 
комбинација од истите.

(2) Надоместокот за користење на радиофрек-
венции се изразува во бодови.

(3) Вредноста на бодот изнесува 1 евро во денарска 
противвредност, пресметана по средниот курс на На-
родната Банка на Република Македонија на денот на 
фактурирањето.

II. ФИКСНА СЛУЖБА

Член 3
За користење на радиофреквенции во фиксната 

служба бројот на бодовите се утврдува според радио-
фреквенцискиот опсег и широчината на доделените ра-
диофреквенциски канали и изнесува:

а) за системи точка-точка (point to point), бројот на 
бодовите Np-p се

утврдува според формулата:

Np-p = 5 x B x F

- коефициентот В е еднаков на широчината на доде-
лениот радиофреквенциски канал на предавателот (Tx) 
изразен во kHz и поделен со 25 kHz.

б) за системи точка-повеќе точки (point to 
multipoint), бројот на бодовите Npmp се утврдува спо-
ред формулата:

Np-mp = 3 х B x F

- коефициентот В е еднаков на вкупната широчина 
на доделениот фреквенциски пар (Tx + Rх) изразена во 
kHz и поделен со 25 kHz.

Коефициентот F зависи од радиофреквенцискиот 
опсег и изнесува:

Радиофреквенциски опсег F
До 29,7 MHz 20
Од 29,7 MHz до 960 MHz 5
Од 960 MHz до 2300 MHz 0.5
Од 2.300 MHz до 5.000 MHz 0.4

Од 5.000 MHz до 10.000 MHz 0.3
Од 10.000 MHz до 20.000 MHz 0.2
Над 20.000 MHz 0.1

в) за системи за широкопојасен безжичен пристап 
(FWA), бројот на бодовите Nbwa е утврдува според 
формулата:

Nbwa = 28 x B x F x R

- коефициентот В е еднаков на вкупната широчина 
на доделените радиофреквенциски канали (Rx + Tx) из-
разена во MHz и поделена со 1 MHz.

- коефициентот F зависи од радиофреквенцискиот 
опсег и изнесува:

Радиофреквенциски опсег F
До 3.400 MHz 2
Од 3.400 MHz до 4.200 MHz 5
Од 5.000 MHz до 20.000 MHz 4
Над 20.000 MHz 2

- коефициентот R зависи од големината на сервисна-
та зона (населени места) и изнесува:

Населени места R
Територија на РМ 4
Регион 1: Град Скопје, Илинден, Петровец, 
Зелениково, Студеничани, Сопиште, Чучер 
Сандево и Арачиново 2
Регион 2: Куманово, Липково, С.Нагори-
чане, Ранковце, Кр.Паланка, Кратово, 
Штип, Виница, Св.Николе, Кочани, Лозово, 
Пробиштип, Чешиново-Oблешево, Кар-
бинци, Зрновци, Берово, Пехчево, Делчево 
и Македонска Каменица 1.2
Регион 3: Велес, Чашка, Градско, Росоман, 
Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Стру-
мица, Радовиш, Конче,Василево, Босилево, 
Ново Село, Гевгелија, Валандово, Богданци 
и Дојран 1
Регион 4: Битола, Прилеп, Демир Хисар, 
Крушево, Долнени, Кривогаштани, Мо-
гила, Новаци и Ресен 1
Регион 5: Охрид, Струга, Дебарца , Вев-
чани, Кичево, М.Брод, Другово, Зајас, Осло-
меј, Вранештица, Пласница, Дебар и Цен-
тар Жупа 1
Регион 6: Тетово, Гостивар, Теарце, Јегу-
новце, Желино, Брвеница, Боговиње, Врап-
чиште, Маврово и Ростуше 1,2

г) за линкови за пренос на аудио и/или видео сигнал 
бројот на бодовите изнесува:

- за телевизија 70
- за звучна радиодифузија 17
- за преносен/мобилен линк за ТВ                  105
- за преносен/мобилен линк за радио 52

III. КОПНЕНА МОБИЛНА СЛУЖБА

Член 4
За користење на радиофреквенции во копнена мо-

билна служба бројот на бодовите се утврдува според 
широчината на доделените радиофреквенциски канали 
и ефективната височина на антената и изнесува:
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а) за радио мрежи со базни (репетиторски) станици 
бројот на бодови Ѕ се пресметува за секој фреквенцис-
ки пар посебно според формулата:

S = 50 x (B + K)
- коефициентот В е еднаков на вкупната ширина на 

доделениот фреквенциски пар (Tx+Rx) изразена во kHz 
и поделена со 25 kHz.

- коефициентот К зависи од максималната ефектив-
на височина на предавателната антена и изнесува:

Heff. мax. (m) К
До 75 м 1.0
Од 75 м до 150 м 1.1
Од 150 м до 300 м 1.2
Од 300 м до 600 м 1.4
Над 600 м 1.5

б) за користење на една фреквенција (симплекс) бро-
јот на бодови S изнесува:

S = 50 х B

в) за користење на една фреквенција (симплекс) на 
цела територијата на Република Македонија бројот на 
бодови S1 изнесува:

S1 = 150 х B

г) за користење на симплексна фреквенција изведе-
на од семидуплексен канал не се плаќа надоместок;

д) за користење на фреквенции за јавни мобилни ко-
муникациски мрежи (GSM, DCS 1800, UMTS/IMT 
2000, LTE) бројот на бодовите се утврдува по доделен 
радио фреквенциски опсег од 1 MHz и изнесува:

- во опсегот до 862  MHz                        14.350
- во опсегот од 862  MHz до 960 MHz            28.700
- во опсегот над 960 МHz                        21.000

ѓ) за јавна телекомуникациска DECT мрежа (Digital 
European Cordless Telecommunications System) бројот 
на бодовите се утврдува по доделен радиофреквенцис-
ки опсег и изнесува:

- за доделен фреквенциски опсег од 1 MHz       35

IV. РАДИОДИФУЗНА СЛУЖБА

Член 5
(1) За користење на радиофреквенции во радиоди-

фузната служба (VHF и UHF фреквенциски опсег) бро-
јот на бодовите N се утврдува според: ефективната ви-
сочина на предавателната антена, големината на сер-
висната зона (населено место/број на жители) и заед-
ничкото користење на иста фреквенција, по форму-
лата:

N = 35 x A x G x Z x 1/T

- коефициентот А изнесува:

- за звучна радиодифузија         A = 0.1
- за телевизија        A = 0.2

- коефициентот G зависи од големината на сервисна-
та зона (населено место) и изнесува:

Населено место G
Територија на РМ 18
Скопје 12
Битола, Куманово и Тетово 9
Велес, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кава-
дарци, Кичево, Кочани, Неготино, Охрид, 
Прилеп, Радовиш, Струга, Струмица и 
Штип 6

За останатите сервисни зони (населени места) кои 
не се наведени во табелата, коефициентот G = 3.

- Коефициентот Z зависи од сервисната зона (број 
на жители) и изнесува:

Број на жители во сервисната зона Z
До 5.000 9
До 5.000 - 10.000 13.5
До 10.000 – 30.000 18
До 30.000 – 50.000 22.5
До 50.000 – 100.000 27
До 100.000 - 500.000 31.5
До 500.000 – 1.000.000 54
Над 1.000.000 90

- коефициентот Т е број на корисници кои заеднич-
ки користат иста фреквенција во иста сервисна зона, но 
во различно време (time shearing).

(2) За користење на радиофреквенциии за емитува-
ње радио програма во опсегот на долги, средни и крат-
ки бранови (LF, MF и HF фреквенциски опсези) бројот 
на бодовите изнесува 50% од вкупниот број на бодови 
N за звучна радиодифузија определен во став 1 на овој 
член.

V. САТЕЛИТСКА СЛУЖБА

Член 6
(1) За користење на радиофреквенции во сателитска 

служба бројот на бодовите се утврдува според доделе-
ниот радиофреквенциски опсег и изнесува:

а) Фиксна земска станица (Fixed Earth Station):
- за радио фреквенциски опсег до 100 kHz       70
- за радио фреквенциски опсег до 200 kHz           175
- за радио фреквенциски опсег до 500 kHz           350
- за радио фреквенциски опсег до 1 MHz             700
- за радио фреквенциски опсег до 2 MHz           1750
- за радио фреквенциски опсег над 2 MHz         3500
б) VSAT главна станица (HUB Station):
- за радио фреквенциски опсег до 100 kHz       70
- за радио фреквенциски опсег до 200 kHz           175
- за радио фреквенциски опсег до 500 kHz           350
- за радио фреквенциски опсег до 1 MHz             700
- за радио фреквенциски опсег до 2 MHz           1750
- за радио фреквенциски опсег над 2 MHz         3500
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в) VSAT терминал:
- за фреквенциски опсег до 100 kHz              35
- за фреквенциски опсег до 200 kHz             70
- за фреквенциски опсег до 500 kHz                 175
- за фреквенциски опсег до 1 MHz                       350
- за фреквенциски опсег над 1 MHz                 700

г) SNG сателитска станица 
(Satellite News Gathering)                            3500

д) глобални мобилни персонални комуникациски 
системи (GMPCS):

- за доделен фреквенциски опсег од 1 MHz         350

(2) За привремено користење на радиофреквенции 
за VSAT/ SNG бројот на бодовите, независно од широ-
чината на доделениот опсег изнесува:

- за VSAT терминал 87
- за SNG сателитска станица                   350

VI. ВОЗДУХОПЛОВНА СЛУЖБА, РАДИОНАВИГАЦИСКА 
СЛУЖБА И ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

Член 7
За користење на радиофреквенции во воздухоплов-

на и радионавигациска служба и за внатрешна пловид-
ба бројот на бодовите се утврдува според видот на ра-
диостаницата и изнесува:

- за радиостаница на земја 14
- за радиостаница во воздухоплов
со максимална полетна маса од 2750 кг до 5700 кг 14
- за радиостаница во воздухоплов
со максимална полетна маса над 5700 кг              350
- за радиостаница за навигација, идентификација,
одредување на положба, сигнализација и др.       14
- за радиостаница на пловен објект                     7

VII. СЛУЖБИ ЗА ПОСЕБНА 
НАМЕНА

Член 8
За користење на радиофреквенции за службите за 

итна медицинска помош и други здравствени организа-
ции, противпожарните и спасувачки служби се плаќа 
надоместок во висина од 10% од вкупниот број на бодо-
ви пресметан во соодветната радиослужба.

VIII. ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 9
По исклучок од член 6 став 2 на овој правилник 

за користење на радиофреквенции за време не подол-
го од 90 дена бројот на бодовите изнесува 25% од 
вкупниот број на бодови пресметан во соодветната 
радиослужба.

IX. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 10
Надоместокот за користење на радиофреквенции се 

плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година однапред почнувајќи од 
датумот на издавање на Одобрението за користење на 
радиофреквенции. 

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникoт за начинот на прес-
метка на годишниот надоместок за користење на радио-
фреквенции, објавен во „Службен весник на Република 
Македонија бр. 2/2008).

Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

По влегувањето во сила правилникот ќе биде обја-
вен и на веб страната на Агенцијата.

Бр. 0201-1998/1
17 јуни 2013 година Директор,

Скопје Робер Орданоски, с.р.
__________

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2082.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија" 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012 и 16/2013), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 10 мај 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИ-

СТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА

Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко - консултативната здравствена зашти-
та („Службен весник на Република Македонија“ број 
164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 
122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 
153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012,  
84/2012, 18/2013 и 54/2013), во член 2, во делот биохе-
миски анализи кaj хормоналниот статус (БА11), по ус-
лугата БА11/30 се додаваат следните услуги:

Шифра Назив на услуга Референтна 
цена

БА11/31 Хормон за раст (STH) 550
БА11/32 SHBG (sex hormone binding 

globulin)
550

Во делот на рендгенско испитување на млечна жлез-
да (Мамографија), после услугата со шифра РД0103 се 
додава следната услуга:

Шифра Назив на услуга Референтна це-
на

РД0104 Галактографија 2.100
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство.

Бр.02-6210/6 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
_________

2083.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија" 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012 и 16/2013), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 10 мај 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗА-
ВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА-АМБУЛАНТСКИ

Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-
листичко – консултативната здравствена заштита -  ам-
булантски („Службен весник на Република Македони-
ја“  брoj 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 
122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 
181/2011 и 138/2012),  во член 2,  во табелата со под-
наслов -  Пакети на здравствени услуги за максилофа-
цијална хирургија,  по услугата АМФХ8 се додава 
следната табела: 

ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА МАКСИ-
ЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА -  МАЛА САЛА

Шифра Назив на пакет Референтна це-
на

АМФХ9 Хируршки интервен-
ции при трауматски по-
вреди на забите- ваде-
ње интрамаксиларна 
фиксација , оператив-
но вадење на жица - 
остеосинтеза

3.000

АМФХ10 Патолошки промени 
на кожа и меки ткива 
на глава и врат со екци-
зија или биопсија или 
ектирпација на хеман-
гиом

2.400

АМФХ11 Вадење на камен од 
жлезда

2.450

АМФХ12 Неуроексхереза 2.200

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“ а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство.

Бр.02-6210/7 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
_________

2084.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012 и 16/2013) и член 95 од Пра-
вилникот за содржината и начинот на остварувањето 
на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување („Службен весник  на Република Македо-
нија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 57/2013 и 
64/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 
10 мај 2013 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕД-
ВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА 
И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВА-
ТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвиде-

ни во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12, 79/12 и 
64/2013), во членот 1 се додава нова точка „27. Барање 
за надомест на средства за извршени  здравствени услу-
ги за дијализа во странство (Образец ДС).  

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог 
на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“

Бр.02-6210/9 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
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2085.
Врз основа на член 30 и 56 став 1 точка 14 од Зако-

нот за здравственото осигурување („Службен весник  
на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011 26/2012 и 16/2013), и член 
43 од Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник  на Република Македонија“ број 
__________ година), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 10 мај 2013, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕД-
ВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО

Член 1
Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвиде-

ни во Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник  на Република Македонија“ број 
133/2011, 53/2012 и 18/2013),  во членот 1  обрасците 
со реден број: 

- 1. Барање за болничко лекување во странство 
(oбразец Л1);

- 2. Барање за продолжување на лекување во странс-
тво и/или признавање на дополнителни трошоци (oбра-
зец Л2);

- 3. Барање за надомест на средства за користење на 
здравствени услуги во странство-итен случај (oбразец 
Л3);

- 4. Барање за контролен преглед во странство по из-
вршено болничко лекување во странство на товар на 
ФЗОМ ( oбразец Л4);

- 5. Барање за надомест на средства за превоз на по-
чинато лице при болничко лекување во странство на то-
вар на ФЗОМ (oбразец Л5), се заменуваат со нови 
обрасци.

Обрасците од став 1 на овој член се дадени во при-
лог на оваа одлука и се нејзин составен дел.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр.02-6210/10 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
_________

2086.
Врз основа на член 25, член 28, член 54 став 1 точка 

10 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012 и 16/2013) и член 10 став 2 и член 21-а од Пра-
вилникот за содржината и начинот на остварување на 
правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 54/2012, 164/2012, 57/2013 и 64/2013),  
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 10 мај  
2013 година,  донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ПРИ-
СТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПО-
ДАТОЦИТЕ ОД ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ 

НА ФЗОМ ДОСТАПНИ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ

Член 1
Во Правилникот за начинот на користење, пристап, 

издавање, чување и заштита на податоците од информа-
циониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
57/2013 година), во член 9 став 5 зборовите: „во наред-
ниот период“ се заменуваат со зборовите: „по овозмо-
жување на технички услови“.

Член 2
Во член 12 став 1 по зборовите: „кој е регистриран 

во Фондот“ се става точка а зборовите до крајот на ре-
ченицата се бришат. 

По зборовите „(адреса на живеење, адреса на пре-
стојувалиште, контакт телефон, емаил адреса)“ се става 
точка а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 3
Во член 14 став 1 зборовите: „избор/промена на из-

бран матичен лекар“ се заменуваат со зборовите „доде-
ка лекарите вработени во здравствените установи може 
да направат избор/промена на избран матичен лекар, 
по добиена согласност од осигуреникот.“

Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство.

Бр.02-6210/3 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
_________

2087.
Врз основа на член  28, член 54 став 1 точка 10 и 56  

став  1  точка  3  од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000,50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009,67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 
26/2012 и 16/2013) Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 10 мај 2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 
54/2012 ,138/2012, 164/2012, 57/2013 и 64/2013) во член 
15 став 1 по зборовите “училишна медицина“ се додава-
ат зборовите “сите со приложена лиценца за работа од 
општа медицина“. 
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Во член 15 став 3 на крајот од реченицата се додава-
ат зборовите “со приложена лиценца за работа од оп-
шта стоматологија“. 

Член 2
Во член 17 став 1  зборот “одбие“ се заменува со 

зборовите: “откаже направениот“.

Член 3
Во член 19 став 1 точка 3  зборовите: “односно лека-

рот“ се бришат.

Член 4
Членот 20 се менува и гласи:
„Изборот на лекар за сите осигурени лица кои има-

ат електронска здравствена картичка се врши преку 
веб- порталот на Фондот.  

Изјавата лекарот ја пополнува електронски со што 
осигуреното лице во истиот момент го врши  изборот 
на  лекарот.

За осигурените лица кои сеуште немаат електрон-
ска здравствена картичка, изборот на лекар се врши со 
пополнување на изјава за избор - промена  на лекар на 
пропишан образец. 

Изјавата од став 3 на овој член се потполнува во 
два примероци од кои едниот останува во здравствени-
от картон на осигуреното лице кај избраниот лекар, а 
другиот избраниот лекар го доставува до подрачната 
служба на Фондот за евиденција.“

Член 5
Членот 21 се менува и гласи:
„Промената на избраниот лекар  со одјава од прет-

ходниот лекар и пријава кај новиот лекар за сите осигу-
рени лица кои имаат електронска здравствена картичка 
се врши преку веб-порталот на Фондот  кај новоизбра-
ниот лекар.

За осигурените лица кои сеуште немаат електртрон-
ска здравствена картичка, промената на избраниот ле-
кар се врши кај новоизбраниот лекар со пополнување 
на образец одјава-пријава за избор на лекар.

За осигурените лица од став 2 на овој член, новата 
изјава за избор на лекар новоизбраниот лекар ја доста-
вува до подрачната служба на Фондот.

Промената на избраниот лекар  за осигурените лица 
од став 1 и 2 на овој член се врши во ист ден.

Фондот по службена должност ќе изврши колектив-
на одјава на осигурените лица од избраниот лекар во 
случај на престанок на работа на избраниот лекар или 
поради раскинување на договорот со Фондот.

При промена на избраниот лекар, здравствениот 
картон се пренесува кај ново избраниот лекар, по бара-
ње на осигуреното лице.“

Член 6
По членот 62 се додава нов член 62-а кој гласи:

„ОСТВАРУВАЊЕ НА ДИЈАЛИЗА ВО СТРАНСТВО

Член 62-а
Осигурените лица кои привремено престојуваат во 

странство, на товар на средствата на Фондот еднаш во 
годината и тоа не подолго од 30 дена, може да користат  
дијализа во странска здравствена установа.

Платените здравствени услуги од ставот 1 на овој 
член, Фондот ги признава во висина на утврдената ре-
ферентна цена за дијализа, намалени за висината на 
пропишаното учеството, врз основа на поднесено бара-
ње од осигуреното лице.“

Член 7
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Ми-
нистерот за здравство.

Бр.02-6210/11 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
_________

2088.
Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од За-

конот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012 и 16/2013), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 10 мај 2013 годи-
на, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВO 
СТРАНСТВО

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1
Co овој правилник се утврдува начинот на користе-

ње на болничко лекување на осигурените лица во 
странство, начинот на користење на двојазични обрас-
ци за упатување на лекување во странство со земји со 
кои е склучен или превземен Договор за социјално оси-
гурување и во кој е регулирана можноста за упатување 
на лекување во странство, постапката за склучување на 
договори со странските болници, начинот на користе-
ње на здравствени услуги во приватна здравствена уста-
нова во Република Македонија, здравствени услуги на 
осигурениците кои се упатени на привремена работа во 
странство или кои привремено престојуваат во странс-
тво по друг основ, итна медицинска помош на осигуре-
ните лица кои привремено престојуваат во странство, 
најповолните цени на здравствени услуги во странство, 
како и надоместувањето на патните трошоци и трошо-
ците за пренос на посмртни останки на умрено лице.

Покрај услугите од став 1 на овој член осигуреното 
лице може да користи во странство и здравствени услу-
ги на контролни прегледи кои се однесуваат на веќе из-
вршено болничко лекување во странство, одобрено од 
страна на Фондот,  а кои не можат да се извршат во Ре-
публика Македонија.

Како контролни прегледи во странство се сметаат и 
прегледи во врска со проверка на функционалноста на 
веќе вградени инпланти и нивна поправка и/ или заме-
на на дел од имплантот во странска здравствена устано-
ва која го вградила инплантот или во овластен серви-
сер во странство, доколку таа услуга не може да се из-
врши во Република Македонија.

Доколку за сервисирање, поправка и/или замена на 
дел од имплантот од став 3 на овој член постои овла-
стен сервисер во Република Македонија, правото на 
здравствената услуга се остварува согласно одредбите 
на член 9 од Законот за здравственото осигурување, ка-
ко надоместок на трошоците за извршена здравствена 
услуга.

II. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА БОЛНИЧКО 
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ЛЕКУВАЊЕ BO СТРАНСТВО

Постапка за остварување на право
на болничко  лекување во странство

Член 2
Постапката за упатување на лекување во странство 

се поведува по барање на осигуреното лице.
За малолетните лица и лицата лишени од деловна 

способност, барањето го поднесува родителот, посвои-
телот или старателот.

Член 3
Барањето од член 2 на овој правилник се поднесува 

до Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(во натамошниот текст: Фонд) или преку подрачната 
служба на Фондот во местото каде што подносителот 
на барањето е пријавен во задолжително здравствено 
осигурување.

Кон барањето од член 2 на овој правилник  осигуре-
ното лице поднесува: 

- предлог за упатување на лекување во странство од 
соодветната универзитетска клиника во Скопје; 

- потребната медицинска и друга документација за 
текот на лекувањето во здравствените установи во Ре-
публиката.  

Осигуреното лице на кое му е утврдено својство на 
дете со посебни потреби кон барањето од член 2 на 
овој правилник поднесува решение од Министерството 
за труд и социјална политика - Центар за социјални ра-
боти.

Член 4
Предлогот за упатување на лекување во странство 

го дава клинички конзилиум од најмалку тројца лекари 
субспецијалисти/специјалисти и директорот на соодвет-
ната универзитетска клиника во Скопје и важи шест ме-
сеци од денот на издавањето.

Предлогот за упатување на лекување во странство, 
ги содржи основните податоци за осигуреното лице, по-
четокот и текот на болеста, начинот на лекувањето, ла-
бораториските, радиодијагностички и други дијагно-
стички испитувања врз основа на кои е поставена дијаг-
нозата, мислење дека заболувањето не може со успех 
да се лекува во Републиката, со предлог осигуреното 
лице да се упати на болничко лекување во странство.

Во случај кога во предлогот за упатување на лекува-
ње во странство е наведено дека здравствената состојба 
на осигуреното лице е виталнозагрозувачка односно по-
стои непосредна опасност по неговиот живот тогаш 
клиничкиот конзилиум дава мислење и во која земја и 
странска здравствена установа постојат можности за ус-
пешно лекување на тоа заболување.

Обезбедување на профактури од странски
здравствени установи

Член 5
Осигуреното лице кон барањето од член 2  и член  3 

на овој правилник, може да достави една или повеќе 
профактури од странски здравствени установи со тро-
шоци за болничкото лекување или контролен преглед.

Во случај ако осигуреното лице не достави ниту ед-
на профактура согласно став 1 од членот 5 на овој пра-
вилник, Фондот по службена должност ќе пристапи 
кон прибавување на истата. 

Фондот има право да прибави повеќе профактури 
од странските здравствени установи вкучувајќи ги и 

здравствените установи од референтните земји Репуб-
лика Словенија, Република Хрватска, Република Буга-
рија и Република Србија како и од здравствените уста-
нови во земјите со кои Република Македонија има склу-
чено ( превземено) Договор за социјално осигурување 
во кој е регулирана можноста за упатување на лекува-
ње во странство, доколку има потреба од истите.

Трошоците во доставените профактури од странски-
те здравствени установи кои се однесуват на дијагно-
стичка постапка, контролни прегледи пред да започне 
болничкото лекување на осигуреното лице во странс-
тво како и контролни прегледи по завршување на бол-
ничкото лекување во странство за  кои осигуреното ли-
це не спровело постапка пред Фондот и сите останати 
трошоци кои не се предвидени како трошок за лекува-
ње во странство со овој правилник, не паѓаат на товар 
на Фондот.

Првостепена и Второстепена лекарска комисија

Член 6
Врз основа на предлогот за упатување на лекување 

во странство и бараната документацијата согласно 
член 3, член 4 и член 5 оценка и мислење за потребата 
од лекување во странство дава Првостепената, односно 
Второстепената лекарска комисија за лекување во 
странство при Фондот.

Член 7
Првостепената лекарска комисија ја формира Дире-

кторот на Фондот и се состои од 7 членови со 7 замени-
ци од истакнати медицински лица од различни субспе-
цијалности.

Првостепената лекарска комисија има претседател 
и заменик претседател кои ја организираат и учествува-
ат во работата на комисијата.

Првостепената лекарска комисија работи во состав 
од најмалку 4 члена, со тоа што Претседателот/заменик 
претседателот го одредува составот од редот на члено-
вите на комисијата, во зависност од видот на заболува-
њата кои се разгледуваат на седницата.

Во случај на отсуство на некој од членовите на сед-
ницата присуствува заменик член. За спреченоста да 
присуствува на седница, членот на комисијата е дол-
жен да го извести претседателот или заменик претседа-
телот, преку секретарот на комисијата.

Претседателот/заменик претседателот на Првостепе-
ната лекарска комисија ги свикува и ги води седници-
те.

Составот на Првостепената лекарска комисија од 
став 3 на овој член води записник за својата работа и да-
ва наод, оценка и мислење кои ги потпишуваат сите 
членови присутни на седницата.

Првостепената лекарска комисија одлуките ги доне-
сува со мнозинство од вкупниот број на членови.

Во работата на седниците на Првостепената лекар-
ска комисија за упатување на лекување во странство 
учествува и стручен работник на Фондот во својство на 
секретар на комисијата, а поради давање на потребни 
податоци, објаснување и запознавање на комисијата со 
предметот што се разгледува.

Член 8
Второстепената лекарска комисија ја формира 

Управниот одбор на Фондот и се состои од 7 членови 
со 7 заменици од истакнати медицински лица од раз-
лични субспецијалности.

Второстепената лекарска комисија има претседател 
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и заменик претседател кои ја организираат и учествува-
ат во работата на комисијата.

Во случај на отсуство на некој од членовите на сед-
ницата присуствува заменик член. За спреченоста да 
присуствува на седница, членот на комисијата е дол-
жен да го извести претседателот или заменик претседа-
телот, преку секретарот на комисијата.

Второстепената лекарска комисија работи во состав 
од најмалку 4 члена, со тоа што Претседателот/заменик 
претседателот одредува составот од редот на членови-
те на комисијата, во зависност од видот на заболувања-
та кои се разгледуваат на седницата. 

Претседателот/заменик претседателот на Второсте-
пената лекарска комисија ги свикува и ги води седници-
те.

Второстепената лекарска комисија води записник 
за својата работа и дава наод, оценка и мислење кои ги 
потпишуваат сите членови присутни на седницата.

Второстепената лекарска комисија одлуките ги до-
несува со мнозинство од вкупниот број на членови.

Во работата на седниците на Второстепената лекар-
ска комисија за упатување во странство учествува и 
стручен работник на Фондот во својство на секретар на 
комисијата, а поради давање на потребни податоци, об-
јаснување и запознавање на комисијата со предметот 
што се разгледува.

Постапка пред Првостепената и Второстепената 
лекарска комисија за донесување на првостепено ре-

шение

Член 9
Првостепената лекарска комисија одржува седници 

најмалку 2 пати во месецот.
На закажаната седница на Првостепената комисија 

секретарот ги доставува сите комплетирани предмети 
согласно член 3, член 4 и член 5 од правилникот, како 
и сите останати предмети за кои е потребно да се посо-
ветува со членовите на комисијата.

Првостепената комисија го разгледува секој пред-
мет поединечно и за секој дава наод, оценка и мислење 
или укажува дека е потребно мислење од некоја здрав-
ствена установа од Републиката, прибавување на допол-
нителни податоци или профактури за соодветната 
здравствена услуга. 

Наодот, оценката и мислењето на комисијата треба 
да е јасен и недвосмислен, при што се наведува земјата 
и здравствената установа во која осигуреникот се упату-
ва. 

Второстепената лекарска комисија задолжително ги 
преиспитува позитивните наоди, оценки и мислења на 
Првостепената лекарска комисија во рок од 7 дена.

Секретарот на Првостепената лекарска комисија си-
те позитивни наоди, оценки и мислења во рок од 1 ден 
ги предава на секретарот на второстепената комисија 
со цел истиот да ги подготви за седницата на која Вто-
ростепената лекарска комисија ќе ги преиспитува исти-
те со давање на конечно мислење.

За сите негативни наоди, оценки и мислења од стра-
на на Првостепената лекарска комисија секретарот вед-
наш изготвува Решение со кое барањето на осигурени-
кот се одбива. Решението го донесува Директорот на 
Фондот, кое претходно со свој потпис го потврдува 
Претседателот/Заменик Претседателот на Првостепена-
та лекарска комисија. 

При преиспитување на позитивниот наод, оценка и 
мислење од страна на Првостепената лекарска комиси-
ја, Второстепената лекарска комисија дава позитивен 
или негативен наод, оценка и мислење врз основа на 
кое на секретарот на Првостепената лекарска комисија 
изготвува Решение кое го донесува Директорот на Фон-

дот, а претходно со свој потпис го потврдува Претседа-
телот/Заменик претседателот на Првостепената однос-
но Второстепената лекарска комисија.

Итен случај

Член 10
Доколку во Предлогот за упатување на лекување во 

странство е наведено дека се работи за итен случај се-
кретарите се должни во најкус можен рок да ги изве-
стат претседателите/замениците на претседателите на 
Првостепената, односно Второстепената лекарска коми-
сија со цел да се закаже седница на која истите врз ос-
нова на расположливата документација во предметот, 
ќе дадат наод, оценка и мислење.

При итни случаи Првостепената и Второстепената 
лекарска комисија заседаваат во ист ден.

Оценка и мислење на Првостепена односно
Второстепена лекарска комисија

Член 11
Оценката и мислењето на Првостепената и Второ-

степената лекарската комисија содржи податоци за 
следново:

- дали се исцрпени сите можности за лекување во 
земјата, вклучително и можноста предвидена со член 
27  со овој правилник;

- дали постојат можности за успешно лекување на 
заболувањето во странство, во која земја, односно во 
која странска болничка здравствена установа; 

- вид на лекување кое се предлага и времето потреб-
но за лекување во странство; 

- дали на осигуреното лице му е потребен придруж-
ник, односно стручен придружник и за кое време (само 
при заминување, само при враќање, при враќање и за-
минување или за сето време на лекувањето во странс-
тво); 

- погодно превозно средство (воз, автобус, авион, 
кола за санитетски превоз) и начинот на превозот; 

- потребата од продолжување на болничкото лекува-
ње и дополнителни трошоци во странската здравствена 
установа. 

Придружник

Член 12
На осигуреното лице на кого при патување на леку-

вање во странство му е неопходно потребна медицин-
ска и друга помош, кој е глувонем, слеп, неподвижен, 
на дете до 18 години возраст од животот и лице кое по-
ради одредени физички и психички причини не може 
сам да патува, може да му се одобри придружник, од-
носно стручен придружник при одење и враќање.

По исклучок од став 1 на овој член за придружник 
на дете до 3 години возраст може да му се одобри сме-
стување во болничка здравствена установа за сето вре-
ме на болничкото лекување.

Член 13
Кога повеќе осигурени лица истовремено се упату-

ваат на лекување во странство, во иста земја и во исто 
место, може да се одобри еден стручен придружник.

Донесување на решение за лекување во странство

Член 14
Врз основа на документацијата од член 3, член 4 и 

член 5 на овој правилник по добиената согласност од 
странската здравствена установа за прифаќање на леку-
вањето во која е одреден термин за прием на лекување 
и по добиената оценка и мислење на Првостепената и 
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Второстепената лекарска комисија, осигуреното лице 
врши уплата на лично учество од доставената профату-
ра на странската здравствена установа, за лекување во 
странство, освен осигурените лица кои се ослободени 
од учество.

Осигуреното лице врши уплата на учеството од 
став 1 на овој член и во сите случаи кога е добиена сог-
ласност за лекување од странската здравствена устано-
ва иако не е добиен термин за прием во странската 
здравствена установа на осигуреното лице.

Фондот донесува решение за упатување на лекува-
ње во странство по оценката и мислењето од Првосте-
пената и Второстепената лекарска комисија и изврше-
ната уплата за учество од став 1 на овој член.

Решението за упатување на лекување во странство 
задолжително ги содржи следниве елементи:

- земјата, местото, здравствената установа во која 
осигуреното лице се упатува на лекување;

- времетраење на лекувањето; 
- дали се обезбедува придружник; 
- правото на патните трошоци, начинот на превозот 

и видот на превозното средство; 
- начинот на плаќање на трошоците за лекување;
- износот на учеството на осигуреното лице во тро-

шоците за лекување;
- должноста на осигуреното лице, односно придруж-

никот да поднесат писмен извештај со потребна доку-
ментација за извршеното болничко лекување;

- постапката за потребата од продолжување на бол-
ничкото лекување и дополнителни трошоци во стран-
ската здравствена установа.

Решението кое не ги содржи елементите од став 4 
на овој член е неподобно за административно извршу-
вање.

Во случај на упатување на лекување во земја со која 
Република Македонија има склучено (превземено) До-
говор за социјално осигурување, во кој е регулирана 
можноста за упатување на лекување во странство и оси-
гуреното лице е упатено на лекување во здравствена 
установа во која се применува Договорот за социјално 
осигурување по донесување на решението од став 4 на 
овој член Подрачната служба на Фондот во местото ка-
де што осигуреното лице е пријавено во задолжително 
здравствено осигурување го издава двојазичниот обра-
зец.

Член 15
По исклучок од членот 14 на овој правилник, во слу-

чај кога здравствената состојба на осигуреното лице е 
таква да постои непосредна опасност по неговиот жи-
вот (виталнозагрозувачка), Фондот донесува решение 
за упатување на лекување на осигуреното лице за леку-
вање во странство по итна постапка, на предлогот за 
упатување на лекување во странство од соодветната 
универзитетска клиника во Скопје и врз наод, оценка и 
мислење на Првостепената и Второстепената лекарска 
комисија за упатување на лекување во странство.

Решението од став 1 на овој член Фондот го донесу-
ва врз основа на:

- барање за болничко лекување во странство, кое се 
поднесува согласно став 1 на член 3 од овој правилник;

- предлог за упатување на лекување во странство од 
соодветната универзитетска клиника во Скопје во кој 
клиничкиот конзилиум дава и мислење во која стран-
ска здравствена установа да се упати на болничко леку-
вање осигуреното лице;

- профактура од странската здравствена установа;
- потребната медицинска документација и друга до-

кументација за текот на лекувањето во здравствените 
установи во републиката;

- оценка и мислење од Првостепената и Второстепе-
ната лекарска комисија на Фондот за потребата од ит-
ност за упатување на болничкото лекување во странска-
та здравствена установа и

- извршена уплата на учество со лични средства во 
трошоците за лекувањето.

Жалба

Член 16
Против решението на Фондот, осигуреното лице мо-

же да поднесе жалба, во согласност со член 31 став 16 
од Законот за здравственото осигурување.

Управниот одбор на Фондот одлучува за жалбите 
со донесување на решение согласно член 17 од овој пра-
вилник.

Постапка пред Второстепената лекарска комисија 
за донесување на решение по жалба

Член 17
Второстепената лекарска комисија дава наод, оцен-

ка и мислење за предметите по кои е изјавена жалба.
Второстепената лекарска комисија одржува седни-

ци најмалку 2 пати во месецот.
На закажаната седница на Второстепената лекарска 

комисија секретарот ги доставува сите комплетирани 
предмети по жалба.

Второстепената лекарска комисија го разгледува се-
кој предмет поединечно и дава позитивен или негати-
вен наод, оценка и мислење. 

Наодот, оценката и мислењето на комисијата треба 
да е јасен и недвосмислен, при што за позитивните мис-
лења се наведува земјата и здравствената установа во 
која осигуреникот се упатува, а во негативните причи-
ните зошто така е одлучено. 

Секретарот согласно дадениот наод, оценка и мисле-
ње изготвува позитивно или негативно решение кое со 
свој потпис го потврдува Претседателот/заменик пре-
тседателот на Второстепената лекарска комисија, а го 
потпишува Претседателот на Управниот одбор, однос-
но заменик претседателот во услови на спреченост, од-
носно отсуство на претседателот.

Уплата на средства за лекување во странство

Член 18
Фондот врши уплата на средствата за лекување во 

странство на странската здравствена установа за осигу-
реното лице кое е упатено со решение од Фондот, во 
земја со која Република Македонија нема склучено 
(превземено) Договор за социјално осигурување како и 
во случај осигуреното лице да е упатено на лекување 
во здравствена установа во која не се применува Дого-
ворот за социјално осигурување по закажан термин за 
прием на лекување во странската здравствена установа.

Фондот врши уплата на средствата за лекување во 
странство на странскиот Фонд за здравствено осигуру-
вање (здравствено – осигурителна каса), за осигурено-
то лице кое е упатено со решение на Фондот и со двоја-
зичен образец во земја со која Република Македонија 
има склучено (превземено) Договор за социјално осигу-
рување, во кој е регулирана можноста за упатување на 
лекување во странство и осигуреното лице е упатено на 
лекување во здравствена установа во која се применува 
Договорот за социјално осигурување, согласно одредби-
те на овој договор.
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Постапка за продолжување на лекувањето 
и признавање на дополнителни трошоци

Член 19
Лекувањето во странство, осигуреното лице го ос-

тварува најдолго во траење утврдено со решението.
Ако во текот на лекувањето на осигуреното лице по-

стојат оправдани причини за продолжување на истото 
на предлог на странската здравствена установа во која 
осигуреното лице се лекува и доколку за лекувањето на-
станат дополнителни трошоци, Фондот може да му 
признае право на продолжување на одобреното лекува-
ње и надомест на дополнителните трошоци за лекува-
њето по спроведување на постапка. 

Постапката за продолжување на лекувањето во 
странската здравствена установа  и признавањето на до-
полнителни трошици за лекувањето од став 2 на овој 
член се спроведува врз основа на:

- барање за продолжување на лекување во странс-
тво и/или признавање на дополнителни трошоци за ле-
кувањето, кое се поднесува согласно став 1 на член 3 
од овој правилник;

- предлог на странската здравствена установа за ме-
дицинската оправданост за продолжување на лекување-
то како и временскиот период на продолженото лекува-
ње, со понудена цена за истото;

- потребната медицинска документација и друга до-
кументација за текот на лекувањето во странската 
здравствена установа и

- оценка и мислење од првостепената и второстепе-
ната лекарска комисија на Фондот за потребата од про-
должување на болничкото лекување во странската 
здравствена установа и /или потребата од признавање 
на дополнителните трошоци за лекувањето.

Во случај ако странската здравствена установа на 
осигуреното лице навремено односно во текот на леку-
вањето не му ги обезбеди сите потребни документи на-
ведени во став 3 на овој член, истото може да поднесе 
барање за продолжување на лекувањето како и надо-
мест на дополнителни трошоци за лекувањето, најдоц-
на во рок од 6 месеци од денот на отпуштањето од 
странската здравствена установа.

Извештај за лекувањето

Член 20
По враќањето, a најдоцна во рок од 7 дена по завр-

шеното лекување во странство, осигуреното лице и не-
говиот придружник до Фондот поднесуваат писмен из-
вештај, со потребна медицинска и друга документација 
за извршеното лекување.

Извештајот од ставот 1 на овој член содржи: датум 
на поаѓање на осигуреното лице и неговиот придруж-
ник, датум на прием во странската здравствена устано-
ва и датум на враќање во земјата.

Co извештајот за лекувањето кое е извршено врз ос-
нова на решение на Фондот во земја со која Република 
Македонија нема склучено (превземено) Договор за со-
цијално осигурување осигуреното лице ја поднесува 
следната документација:

- отпусно писмо и потврда за престој во болницата;
- фактура за извршените здравствени услуги; 
- возни карти врз основа на кои е извршен превоз со 

фискални сметки за купени карти во Република Маке-
донија или друг доказ за плаќање доколку возните кар-
ти се платени во странство, и

- друга документација. 
Со извештајот за лекувањето кое е извршено врз ос-

нова на решение на Фондот и двојазичен образец од По-
драчната служба на Фондот во земја со која Република 

Македонија има склучено (превземено) Договор за со-
цијално осигурување, осигуреното лице ја поднесува 
документацијата наведена во став 3 на овој член освен 
фактура од странската здравствена установа.

Доколку Фондот не е во можност да изврши пресме-
тка на трошоците за извршеното лекување во странс-
тво поради непостапување на осигуреното лице соглас-
но став 1 на овој член на товар на осигуреното лице па-
ѓаат дополнителните трошоци за лекувањето и задоцну-
вањето на исплатата на побарувањата на странската 
здравствена установа.

Трошоци за болничко лекување во странство

Член 21
Врз основа од извештајот и документацијата од 

член 20 на овој правилник, Фондот изготвува пресме-
тка за спроведеното болничко лекување во странство. 

Како трошоци за болничко лекување во странство 
се сметаат:

1) трошоците за извршеното болничко лекување, од-
носно за контролен преглед во странската здравствена 
установа, вклучувајќи ги и трошоците за сместување и 
исхрана во болничката здравствена установа; 

2) трошоците за превоз на осигуреното лице, однос-
но одобрениот придружник; 

3) трошоците за лекови набавени според предлогот 
во отпусното писмо на странската здравствена устано-
ва, неопходни за периодот до враќањето во земјата; 

4) патни и дневни трошоци за стручниот придружник. 
Како трошоци за болничко лекување според став 2 

точка 1 на овој член се сметаат и трошоците за сместу-
вање и исхрана на одобрениот придружник на дете до 3 
години возраст од член 12 став 2 на овој правилник.

Висината на трошоците за болничко лекување во 
странство се утврдуваат според доставената фактура.

Осигуреното лице согласно член 32 став 2 од зако-
нот учествува со лични средства во вкупните трошоци 
од став 2 точките 1, 2 и 3 и став 3 на овој член.

Од учество со лични средства во вкупните трошоци 
се ослободуваат деца со посебни потреби, според про-
писите за социјална заштита, согласно член 34 став 1 
алинеја 2 од законот.

Својството на дете со посебни потреби осигуреното 
лице го докажува со решение од надлежниот Центар за 
социјална работа при Министерството за труд и соци-
јална политика.

Патни трошоци

Член 22
На осигуреното лице упатено на болничко лекува-

ње во странство и на одобрениот придружник им при-
паѓаат патни трошоци во висина на стварните трошоци 
за превоз, за одење и враќање, намалени за партиципа-
цијата утврдена во член 14 од овој правилник. 

Дневни трошоци за стручен придружник

Член 23
На одобрениот стручен придружник му се исплату-

ва дневница во висина од 100% од дневницата утврде-
на со прописите за највисоките износи на дневниците 
за службено патување во странство.

Пресметување на трошоците

Член 24
Ако пред упатување на болничко лекување во 

странство е исплатен аванс за одобреното болничко ле-
кување во странство, со пресметката од член 21 на овој 
правилник се врши усогласување на повеќе односно по-
малку исплатените средства.
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Разликата на средствата од став 1 на овој член се уп-
латува, односно исплатува најдоцна во рок од 7 дена од 
денот на извршената пресметка.

Ставовите 1 и 2 на овој член се однесуваат за слу-
чаи на упатување на лекување во земји со кои Републи-
ка Македонија нема склучено (превземено) Договор за 
социјално осигурување.

Ако осигуреното лице е упатено на лекување врз ос-
нова на решение на Фондот и двојазичен образец од По-
драчната служба на Фондот во земја со која Република 
Македонија има склучено (превземено) Договор за со-
цијално осигурување пресметувањето на трошоците ќе 
се врши согласно одредбите од овој договор.

Контролен преглед

Член 25
Ако странската здравствена установа предложи кон-

тролен преглед, или конзилиумот лекари од соодветна-
та универзитетска клиника предложи контролен прег-
лед во странската здравствена установа во која е извр-
шено болничкото лекување, на осигуреното лице може 
да му се признае контролен преглед во странската бол-
ничка установа каде било извршено лекувањето, докол-
ку во предлогот за упатување на лекување во странство 
е утврдено дека тој преглед е неопходен и ако таков 
преглед не може да се изврши во земјата.

Постапката за остварување на правото на контро-
лен преглед е иста како и за  користење на правото на 
болничко лекување во странство, а се спроведува врз 
основа на:

- барање за контролен преглед во странство, кое се 
поднесува согласно став 1 на член 3 од овој правилник;

- предлог за упатување на контролен преглед во 
странство од соодветната универзитетска клиника во 
Скопје;

- профактура од странската здравствена установа;
- предлог на странската здравствена установа за кон-

тролен преглед;
- потребната медицинска документација и друга до-

кументација за текот на лекувањето во странската 
здравствена установа и

- оценка и мислење од Првостепената и Второстепе-
ната лекарска комисија на Фондот за потребата од кон-
тролен преглед во странската здравствена установа.

Постапка за склучување на договор за соработка со 
странска болница

Член 26
Фондот може да склучува договори за соработка за 

болничко лекување со странски болници за здравстве-
ни услуги кои не се извршуваат во Република Македо-
нија.

Постапката за склучување на договор за соработка 
започнува со донесување на Одлука за склучување на 
договор за соработка.

Договори за соработка ќе се склучуваат по претход-
но објавена покана од страна на Фондот преку меѓуна-
роден повик.

Управниот одбор на Фондот донесува одлука со ко-
ја странска болница ќе се склучи договор за соработка 
од редот на странски болници кои ги исполнуваат утвр-
дените минимум критериуми и бараните дополнителни 
услови во меѓународниот повик.

Во договорите за соработка се уредуваат роковите 
за остварување на здравствените услуги кои се соглас-
но медицината базирана на докази, начинот на плаќање 
на здравствените услуги, задолжителни рокови на до-
ставување на финансиската и медицинската документа-
ција за извршеното лекување, причините и условите 
под кои може да се раскине договорот.

Користење на здравствени услуги во приватна 
здравствена установа во Република Македонија

Член 27
Доколку здравствените услуги не се вршат во јавни-

те здравствени установи од болничката здравствена за-
штита, а се вршат во приватните здравствени установи 
во Република Македонија со кои Фондот нема склуче-
но договор, Фондот може да склучи рамковен договор 
со овие здравствени установи.

Во договорот од став 1 на овој член се регулира на-
чинот на прифаќање на услугата, начинот на плаќање, 
начинот на комуникација, начинот на утврдување на це-
ната и други права и обврски.

Цената на здравствената услуга опфаќа комплетна 
здравствена услуга во која се вклучени здравствената 
услуга, медицински потрошен материјал, лекови, сме-
стување, сместување за придружник за дете до 3 годи-
ни.

Осигуреното лице при користењето на здравствени 
услуги во приватната здравствена установа учествува 
со лични средства согласно Одлуката за утврдување на 
висината на учеството на осигурените лица во вкупни-
те трошоци на здравствените услуги и лековите.

Упатување на лекување на осигуреното лице

Член 28
Првостепената и Второстепената лекарска комисија 

ги разгледува сите начини предвидени со овој правил-
ник, за избор на болница во која предлага осигуреното 
лице да се упати на лекување, при тоа водејќи сметка 
за најповолната цена.

Доколку оценката и мислењето на првостепената од-
носно на второстепената лекарска комисија, се однесу-
ва на упатување на лекување на осигуреното лице во 
приватна здравствена установа во Република Македони-
ја односно во странска болница, Фондот ќе донесе ре-
шение за упатување на лекување во приватната здрав-
ствена установа во Република Македонија односно во 
странската болница.

Постапката за остварување на право на лекува-
ње/контролен преглед/продолжување на лекувањето и / 
или признавање на дополнителни трошоци на осигуре-
ното лице во приватна здравствена установа во Репуб-
лика Македонија е иста како и за користење на овие 
права при упатување на осигуреното лице во странска 
здравствена установа.

Член 29
На осигуреното лице на кое му е одобрено лекува-

ње во една странска здравствена установа или приват-
на здравствена установа во Република Македонија, а 
истото лекувањето сака да го изврши во друга установа 
во која трошоците се повисоки, на товар на осигурено-
то лице паѓа разликата во трошоците.

Осигуреното лице кое се лекувало во странска 
здравствена установа или приватна здравствена устано-
ва во Република Македонија, а кое не е упатено на леку-
вање во согласност со одредбите од овој правилник не-
ма право на надомест на трошоците од задолжителното 
здравствено осигурување.

Осигуреното лице на кое клиничкиот конзилиум од 
соодветната Универзитетската клиника во Скопје му из-
дал предлог за упатување на лекување во странство со 
цел спроведување на дијагностичка постапка или кон-
тролен преглед  пред  извршување на болничко лекува-
ње, нема право за надомест на трошоците на товар на 
Фондот, согласно одредбите на овој Правилиник.
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III. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
КОИ СЕ УПАТЕНИ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА BO 
СТРАНСТВО И КОИ ПРИВРЕМЕНО РЕСТОЈУВААТ 

ВО СТРАНСТВО ПО ДРУГ ОСНОВ

Член 30
Осигуреникот кој е упатен на привремена работа во 

земја со која Република Македонија има склучено 
(превземено) Договор за социјално осигурување може 
да користи здравствени услуги во истата, врз основа на 
двојазичен образец кој го издава подрачната служба на 
Фондот, каде што е поднесена пријавата за задолжител-
но здравствено осигурување.

Член 31
Постапката за издавање на двојазичниот образец од 

член 30 на овој правилник се поведува по барање од 
правното, физичкото лице и државните органи (во ната-
мошниот текст: работодавец).

Кон барањето од став 1 на овој член работодавачот 
поднесува:

1) решение за упатување на осигуреникот на привре-
мена работа во странство; 

2) лекарско мислење за здравствената состојба на 
осигуреникот што го издава здравствената установа во 
која се врши дејност на медицина на трудот; 

3) согласност за упатување на работници на привре-
мена работа во странство издадено од органот на упра-
вата надлежен за работните односи. 

Член 32
Двојазичниот образец од член 30 на овој правилник 

се издава врз основа на документацијата од член 31, a 
пo проверка на пријавата за задолжително здравствено 
осигурување (Образец 30-1) и потврдата за платен при-
донес за здравствено осигурување.

Двојазичниот образец од член 30 на овој правилник 
не се издава на осигуреници за кои е утврдено дека бо-
ледуваат од акутни болести или кај кои постои нарушу-
вање на здравствената состојба која бара лекување и 
кои боледуваат од акутни влошувања кај хронични и 
други болести поради кои е потребно подолготрајно ле-
кување и лекарски надзор.

Член 33
По завршувањето на привремената работа во странс-

тво, работодавецот го известува Фондот за престанокот 
на привремената работа во странство.

Член 34
Ако осигуреникот или работодавецот ги платиле 

трошоците за лекувањето во странство, Фондот ќе ги 
признае стварните трошоци во обем утврден со Зако-
нот за здравственото осигурување, намалени за пропи-
шаното учество во трошоците за лекување во странс-
тво, ако со меѓународен договор за социјално осигуру-
вање поинаку не е определено.

Член 35
Осигурените лица кои привремено престојуваат 

(приватно или службено, студиски престој, школување 
и стручно усовршување, престој во врска со меѓународ-
на- техничка, научна и културна соработка и сл.), во 
земји со кои Република Македонија има склучено 
(превземено) договор за социјално осигурување, можат 
да користат бесплатна итна медицинска помош, врз ос-
нова на двојазичен образец кој го издава подрачната 
служба на Фондот, каде што е поднесена пријавата за 
задолжително здравствено осигурување.

Член 36
Постапката за издавање на двојазичниот образец од 

член 35 на овој правилник се поведува по барање на 
осигуреното лице.

Кон барањето од став 1 на овој член осигуреното ли-
це поднесува:

1) Потврда за здравствената состојба, издадена од 
избраниот лекар;

2) Наод, оценка и мислење на лекарската комисија 
на Фондот. 

Член 37
Двојазичниот образец од член 35 на овој правилник 

не се издава на осигурени лица за кои е утврдено дека 
боледуваат од акутни болести или акутни влошувања 
кај хронични болести.

IV. КОРИСТЕЊЕ НА ИТНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОШ BO СТРАНСТВО

Член 38
Осигурените лица кои привремено престојуваат 

(приватно или службено патување, студиски престој, 
школување и стручно условршување, престој во врска 
меѓународна - техничка, научна и култутна соработка и 
сл.) во земји со кои Република Македонија има склуче-
но (превземено) Договор за социјално осигурување и 
не ја спровеле постапката од член 36 или привремено 
престојуваат во земји со кои Република Македонија не-
ма склучено (превземено) Договор за социјално осигу-
рување, може да користат само итна медицинска по-
мош. 

Како итна медицинска помош на став 1 од овој член 
се смета користење на здравствени услуги кои се неоп-
ходни за отстранување на непосредна опасност по жи-
вотот и здравјето на осигуреното лице, додека трае таа 
опасност.

Итноста на случајот од став 1 на овој член, време-
траењето на итноста и здравствените услуги потребни 
за отстранување на непосредната опасност по животот 
и здравјето на осигуреното лице ја цени лекарската ко-
мисија од Подрачната служба на Фондот врз основа на 
медицинската документација на странската здравстве-
на установа.

Осигуреното лице кое користи здравствена заштита 
во итен случај според став 1 на овој член должно е по 
завршувањето на итноста да се врати за да го продолжи 
лекувањето во земјата.

По завршувањето на итноста, може да се одобри 
превоз за враќање на осигуреното лице со санитетско 
возило во Република Македонија врз основа на оценка 
и мислење на лекарската комисија на подрачната служ-
ба на Фондот, а по предлог на странската здравствена 
установа.

Ако по завршувањето на итноста осигуреното лице 
не се врати навреме во земјата и го продолжи лекување-
то во странство, за тој период трошоците паѓаат на то-
вар на осигуреното лице.

Платените здравствени услуги од став 1 на овој 
член, Фондот ги признава во полн износ, намалени за 
пропишаното учество за лекување во странство, врз ос-
нова на поднесено барање од осигуреното лице.

Член 39
По исклучок во итните случаи кога не може да се 

примени меѓународен Договор за социјално осигурува-
ње, а осигуреното лице во странската здравствена уста-
нова се наоѓа на подолготрајно болничко лекување кое 
не е во можност сам да го плати и по завршување на 
истото да бара надомест на трошоците согласно зако-
нот и правилникот, Фондот поведува постапка за утвр-
дување на итноста по службена должност.
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По добивање на оценка и мислење од надлежната ле-
карска комисија од Подрачната служба на Фондот за ит-
носта на случајот Фондот врз основа на доставена факту-
ра од странската здравствена установа врши уплата на 
средствата за извршеното лекување во странство на оси-
гуреното лице согласно одредбите на законот. Осигуре-
ното лице пропишаното лично учество во трошоците го 
плаќа во странската здравствена установа.

V. ПРЕНОС НА УМРЕНО ЛИЦЕ

Член 40
Во случај на смрт на осигурено лице кое се наоѓало 

на лекување во странска здравствена установа одобре-
но со решение на Фондот, трошоците за пренос на пос-
мртните останки на умреното лице паѓаат на товар на 
средствата на Фондот.

VI. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ BO 

СТРАНСТВО И ПРАВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО ПРИВАТНА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

Член 41
Осигурените лица правата за користење на здрав-

ствени услуги во странство односно правото за користе-
ње на здравствени услуги во приватна здравствена уста-
нова во Република Македонија утврдени со овој правил-
ник ги остваруваат во управна постапка во согласност 
со одредбите на член 31, член 31-а и 31-б од Законот за 
здравственото осигурување, врз основа на уредно под-
несено барање комлетирано со потребна документаци-
ја.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува во два 
идентични обрасци со еден прилог на потребната доку-
ментација (докази) до подрачната служба на Фондот 
според местото на осигурување или до Централната 
служба на Фондот.

При приемот на барањето, лицето вработено во по-
драчната односно централната служба на Фондот, овла-
стено за прием на барањата со потпис го потврдува при-
емот на вториот примерок од барањето, кој останува 
кај осигуреното лице, со втиснување на приемен штем-
бил и назначување на денот и бројот на прилози кон ба-
рањето.

Член 42
Доколку Фондот не го донесе решението за оствару-

вање на право за лекување во странство или решението 
за остварување на право за лекување во приватна здрав-
ствена установа во Република Македонија односно не 
донесе решение за одбивање на барањето во законски 
утврдениот рок, подносителот на барањето има право 
во рок од три работни дена од истекот на законскиот 
рок за донесување на решението, да поднесе барање 
преку архивата на Фондот до директорот на Фондот за 
донесување на решението.

Кон барањето од став 1, барателот доставува и копи-
ја од барањето за остварување на право за лекување во 
странство.

Член 43
Обрасците за остварување на правата кои се предви-

дени со овој правилник, ги утврдува и пропишува 
Управниот одбор на Фондот.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44
Co денот на влегувањето во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на кори-
стење на здравствени услуги на осигурените лица во 
странство („Службен весник на Република Македони-
ја“ 45/2012, 159/2012 и 18/2013).

Одуката за утврдување на обрасците предвидени во 
Правилникот за начинот на користење на здравствени ус-
луги на осигурените лица во странтсво („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 133/2011, 53/2012 и 
18/2013 ) донесена врз основа на член 39 од Правилни-
кот за начинот на користење на здравствени услуги на 
осигурените лица во странство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 105/2011, 151/2011) останува 
во важност и по влегување во сила на овој Правилник.

Член 45
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а се објавува по добивање на согласност од Мини-
стерот за здравство.
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