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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

119. 

Врз основа на член 37 од Законот за Судскиот совет 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 60/06, 150/10, 100/11, 20/15 и 

61/15), Судскиот совет на Република Македонија на 

седницата одржана на 1.2.2017 година донесе 

 

Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ДЕЛОВНИКОТ ЗА  РАБОТА НА СУДСКИОТ  

СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во членот 7 став 2 се менува и гласи: 

„Советот со одлука може да ја исклучи јавноста во 

случаи предвидени со закон.“ 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Претседателот на Советот или член на Советот мо-

жат да предложат исклучување на јавноста од седни-

цата, со образложен предлог. Советот без расправа од-

лучува по предлогот со двотретинско мнозинство гла-

сови од  вкупниот број членови на Советот со право на 

глас.“ 

Ставовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат 

ставови 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 

 

Член 2 

Во членот 8 став 4 се менува и гласи: 

„Советот донесува одлуки со двотретинско мно-

зинство од вкупниот број  членови со право на глас ко-

га одлучува за: 

- исклучување на јавноста од седница; 

- избор на судија и  претседател на суд; 

- разрешување на судија и претседател на суд за 

сторена потешка дисциплинска повреда пропишана со 

закон; 

- разрешување на судија и претседател на суд пора-

ди нестручно и несовесно вршење на судиската фун-

кција, утврдено со закон; 

- предлагање на двајца кандидати за избор на судии 

на Уставен суд; 

- усвојување на Годишниот извештај за работа на 

Советот; 

  Стр. 

 работа поради болест и повреда 

или потреба за нега на болен член 

од потесното семејство и за времет-

раењето на привремената спрече-

ност за работа во зависност од ви-

дот на болеста и повредата ................. 36 

133. Годишен план на приходи и расхо-

ди за финансирање на јавните 

здравствени установи за остварува-

ње на правата од здравственото 

осигурување за 2017 година ............... 37 

 Огласен дел....................................... 1-40 

 

 

 

- донесување на Деловник за работа на Советот и 

- други работи согласно закон.“ 

По ставот 4 се додаваат два нови ставови 5 и 6 кои 

гласат: 

„Советот донесува одлуки со двотретинско мно-

зинство од вкупниот број членови со право на глас при 

што мора да има мнозинство гласови од присутните 

членови кои припаѓаат на заедниците кои не се мно-

зинство во Република Македонија, кога одлучува за: 

- избор и разрешување  на претседател и судија на 

Врховниот суд на РМ; 

- избор и разрешување на судија и претседател на 

основен суд и апелационен суд кој се наоѓа на подрачје 

на единица на локална самоуправа каде што 20% од 

граѓаните зборуваат службен јазик различен од маке-

донскиот јазик. 

Советот донесува одлуки со мнозинство гласови од 

присутните членови, при што мора да има мнозинство 

гласови од присутните членови кои припаѓаат на заед-

ниците кои не се мнозинство во Република Македо-

нија, кога одлучува за: 

- избор и разрешување на судија поротник во суд 

кој се наоѓа на подрачје на единица на локална самоуп-

рава каде што 20% од граѓаните зборуваат службен ја-

зик различен од македонскиот јазик.“ 

Во ставот 5 кој станува став 6 по зборот “најмалку“ 

се додава зборот “уште“. 

Ставот 6 станува став 7. 

 

Член 3 

Во членот 11 став 1 зборовите: “на Советот или“ се 

бришат. 

 

Член 4 

Во членот 13 став 7 по зборот “најмалку“ се додава 

зборот “уште“. 

 

Член 5 

Во членот 16 став  2 зборовите: “Комисии во состав 

од тројца членови“ се заменуваат со зборовите: “Коми-

сија од три члена.“ 

Во ставот 3 зборот: “Комисиите“ се заменува со 

зборот: “Комисијата“, а зборот: “прават“ се заменува 

со зборот: “прави“. 
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Ставот 4 се менува и гласи: 

„Комисијата по спроведената анализа, а по приба-

вено мислење од Општата седница на Врховниот суд 

на Република Македонија  и од седница на судиите на 

соодветниот суд  изготвува извештај со предлог одлука 

кој го доставува до Советот.“ 

Ставот 5 се менува и гласи: 

„Советот на седница расправа по извештајот со 

предлог одлуката од став 4 на овој член и донесува од-

лука за определување на бројот на судиите во секој 

суд.“ 

По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: 

„Одлуката се објавува во “Службен весник на РМ“ 

и на веб страната на  Советот.“ 

Ставот 6 станува став 7. 

 

Член 6 

Во членот 17 став 1 по зборот: „Комисија“ се дода-

ваат зборовите: “од три члена“.  

Во ставот 2 зборовите: “Претседателот на“ се бри-

шат. 

  

Член 7 

Во членот 18 став 1 се менува и гласи: 

„Советот во рамките на својата надлежност одлучу-

ва за пополнување на упразнето судиско место и доне-

сува одлука за објавување на оглас.“ 

Ставот 2 се брише. 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 2 и 3. 

 

Член 8 

Во членот 20 став 2 по алинеја три се додава нова 

алинеjа четири која гласи: 

„-прибавува резултати од анонимна анкета спрове-

дена за судијата од вработените на судот;“  

Алинеја пет која станува алинеjа шест се менува и 

гласи: 

„-составува предлог ранг-листа на кандидати спо-

ред потребната специјализација и ранг-листа на канди-

дати кои ја немаат потребната специјализација и исти-

те ги доставува до Советот.“ 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Советот расправа по предлог ранг-листите на кан-

дидати и усвојува конечна ранг-листа на кандидати 

според потребната специјализација, на седница на која 

јавноста може да биде исклучена со одлука на Сове-

тот.“ 

Ставовите 3,4 и 5 се бришат. 

 

Член 9 

Членот 23 се менува и гласи: 

„Советот избира претседател на суд од редот на 

пријавените кандидати на огласот кои ги исполнуваат 

условите утврдени во Законот за судовите, Законот за 

Судскиот совет на РМ и овој Деловник. 

Советот од својот состав формира Комисија од три 

члена која: 

- ја проверува навременоста на пријавите и ком-

плетноста на документите на кандидатите по огласот; 

- ја подготвува кандидатската листа од кандидати 

кои ги исполнуваат условите; 

- ги известува кандидатите од кандидатската листа 

за денот и часот на спроведување на психолошкиот 

тест и тестот за интегритет и за уплата на финансиски 

надоместок за тестирањето кое е на товар на кандида-

тот; 

- спроведува интервју со кандидатите од кандидат-

ската листа кои го положиле психолошкиот тест и тес-

тот за интегритет; 

- составува предлог ранг-листа на кандидати која ја 

доставува до Советот. 

Советот расправа по предлог ранг-листите на кан-

дидати и усвојува конечна ранг-листа на кандидати 

според потребната специјализација, на седница на која 

јавноста може да биде исклучена со одлука на Сове-

тот.“  

 

Член 10 

По членот 23 се додава нов член 23-а кој гласи: 

 

Одлука за избор на претседател на суд 

 

„Член 23-а 

Советот врши избор на Претседател на суд најдоц-

на два месеци по распишување на огласот. 

За избор на Претседател на суд  Советот расправа и 

одлучува на седница на која присуствуваат најмалку 

две третини од членовите на Советот со право на глас.  

Советот расправа за кандидатите и одлучува за из-

борот согласно усвоената ранг-листа на кандидати .  

Член на Советот има право да се произнесе за кан-

дидатот пред гласањето. 

Советот гласа за прворангираниот кандидат на лис-

тата и  доколку  истиот не го добие потребниот број на 

гласови, се преминува на гласање за следните кандида-

ти од ранг-листата. 

Кандидатот кој добил две третини гласови од вкуп-

ниот број членови на Советот со право на глас  е из-

бран за претседател на суд. 

За извршениот избор кандидатот се известува 

писмено, а одлуката се објавува на веб страната на Со-

ветот и во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Член 11 

Во членот 26 став 4 се брише. 

 

Член 12 

Во членот 27 став 4 се брише. 

 

Член 13 

Во членот 28 зборовите: “со одлука утврдува“ се за-

менуваат со зборовите: “донесува решение за“. 
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Член 14 

Во членот 29 зборовите: “со одлука утврдува“ се за-

менуваат со зборовите: “донесува решение за“. 

 

Член 15 

Во членот 30 став 2 зборот:“ одлука “ се заменува 

со зборот: “ решение“, а зборот : “ја“ се брише. 

 

Член 16 

Во членот 31 став 2 зборот:“ Одлуката “ се замену-

ва со зборот: “Решението“,  зборот: “ја“ се заменува со 

зборот „го“, a зборот: „нејзината“ се заменува со збо-

рот „неговата“. 

 

Член 17 

Членот 33 се менува и гласи: 

„Советот на седница со мнозинство гласови од 

вкупниот број на членови со право на глас одлучува за 

одземање на имунитет на судија. 

Постапката од ставот 1 на овој член е итна. 

Советот пред одлучувањето ги разгледува доставе-

ните докази кон барањето за одземање на имунитет, а 

доколку не се приложени упатува писмено барање до 

подносителот за итно доставување.“ 

 

Член 18 

По членот 33 се додава нов член 33-а кој гласи: 

 

„Член 33-а 

Судија не може да биде притворен без одобрение 

на Советот, освен во случаите кога судијата е затечен 

во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна 

затвор во траење од најмалку пет години. 

Советот на седница одлучува по барањето за одоб-

рување на притвор на судија, односно по известување-

то дека судијата е притворен. 

Советот по известувањето за притвор на судија што 

не се повикал на имунитет, може да одлучи да се при-

мени имунитетот врз судијата, ако оцени дека тоа е 

потребно за вршење на судиската функција. 

Ако Советот не одобри притвор, судијата веднаш ќе 

биде пуштен на слобода. 

Постапката во која Советот одлучува за одземање 

имунитет на судија е итна и се спроведува во рок од 

три дена од доставеното барање, односно известување-

то за притвор.“ 

 

Член 19 

По членот 36 се додава нов член 36-а кој гласи: 

 

„Член 36-а 

Советот на седница донесува одлука за вонредно 

оценување на судии со мнозинство гласови од вкупни-

от број членови со право на глас.  

Вонредното оценување на работењето на судијата, 

Советот може да го изврши при избор на судија во по-

висок суд, при избор на претседател на суд и по барање 

на Советот за утврдување на факти  и покренување на 

постапка за утврдување на дисциплинска одговорност 

на судија. 

Советот од редот на своите членови формира коми-

сија од три члена за вонредно оценување. 

Советот со одлука го определува временскиот пери-

од за кој ќе се врши  вонредно оценување.“  

      

Член 20 

Членот  42 се менува и гласи: 

„Генералниот секретар од редот на административ-

ни службеници од категоријата Б односно од редот на 

раководните вработени го назначува претседателот на 

Советот согласно Законот за административни службе-

ници.“ 

 

Член 21 

Измените и дополнувањата на  Деловникот влегува-

ат во сила со денот на донесување, а се објавуваат во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.01-192/1 Судски совет 

1 февруари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

120. 

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народ-

ната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

И ЗА ОСНОВНИТЕ БЕЛЕЗИ НА КНИЖНИТЕ  

ПАРИ ВО АПОЕНИ ОД 10 И 50 ДЕНАРИ 

 

1. Во Одлуката за издавање и за основните белези 

на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 218/16), во 

потточката 3.1 став 3, бројот: „18“ се заменува со бро-

јот: „16,2“. 

Во ставот 5 бројот: „5“ се заменува со бројот: „5,4“. 

Во ставот 11 бројот: „3“ се заменува со бројот: 

„3,6“. 

Во ставот 12 бројот: „5“ се заменува со бројот: 

„5,4“. 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 5 

 
 

 

 Во ставот 15 бројот: „5“ се заменува со бројот: 

„5,4“. 

Во ставот 16 бројот: „3“ се заменува со бројот: 

„3,6“. 

Во ставот 20 бројот: „5“ се заменува со бројот: 

„5,4“. 

Во ставот 21 бројот: „18“ се заменува со бројот: 

„16,2“.    

2. Во потточката 3.2  став 3, бројот: „18“ се замену-

ва со бројот: „16,2“. 

Во став 5 бројот: „5“ се заменува со бројот: „5,4“. 

Во став 11 бројот: „3“ се заменува со бројот: „3,6“. 

Во став 12 бројот: „5“ се заменува со бројот: „5,4“. 

Во став 15 бројот: „5“ се заменува со бројот: „5,4“. 

Во став 16 бројот: „3“ се заменува со бројот: „3,6“. 

Во став 20 бројот: „5“ се заменува со бројот: „5,4“. 

Во став 21 бројот: „18“ се заменува со бројот: 

„16,2“.    

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

  

О бр. 02-15/I-1/2017 Гувернер и претседавач 

2 февруари 2017 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

 

                                               

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

121. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 26.12.2016 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Кадино, која е во надлежност 

на одржување на  Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кадино, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Кадино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-31202/1  

26 декември 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

122. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 26.12.2016 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Шишево, која е во надлежност 

на одржување на  Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Шишево, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Шишево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-31204/1  

26 декември 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

123. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 30.12.2016 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Шишево-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на  Центар за катастар на 

недвижности  Скопје. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Шишево-Вон-град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Шишево-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-32174/1  

30 декември 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

124. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 30.12.2016 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Којлија, која е во надлежност 

на одржување на  Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Којлија, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Којлија. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-32175/1  

30 декември 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

125. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 30.12.2016 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Кучково, која е во надлежност 

на одржување на  Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кучково, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Кучково. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-32177/1  

30 декември 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

126. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 30.12.2016 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Чучер Сандево-Вон-град, која е 

во надлежност на одржување на  Центар за катастар на 

недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Чучер Сандево-Вон-град, престануваат 

да важат аналогните катастарски планови за катастар-

ската општина  Чучер Сандево-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-32179/1  

30 декември 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

127. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИН-
СКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВА-
ЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИ-
ЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 

 
Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-
ранува увозот во Република Македонија на живи жи-
вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-
текло кои потекнуваат од следните региони во Репуб-
лика Полска: 

- Горзовски/Gorzowski, 
- Прземиски/Przemyski,  
- Дабровски/Dabrowski, 
- Крошно/Krosno, 
- Казимиерски/Kazimierski, 
- Кедзиерзинско-Козиелски/Kedzierzynsko-kozielski, 
- Мисленички/Myslenicki, 
- Миедзирзецки /Miedzyrzecki, 
- Пинцзовски/Pinczowski, 
- Намисловски/Namyslowski, 
- Клодзки/Klodzki, 
- Прозовицки/Proszowicki,  
- Краковски/Krakowski, 
- Острзезовски/Ostrzeszowski, 
- Зирардовски/Zyrardowski, 
- Зиелоногорски/Zielonogorski, 
- Новотомиски/Nowotomyski и 
- Миечовски/Miechowski. 
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 

гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-
раден простор заради одгледување или чување за: 
размножување, производство на месо или јајца за ис-
храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 
од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  
- живина,  
- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 
- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 
- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 
Република Македонија од соседни трети земји, каде 
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-
ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  
6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 
7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-
ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 
 

Член 2 
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 
состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-
веч само доколку месото од овие видови било подло-
жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-
дени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и 
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 
кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината 
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други 
документи што ја придружуваат пратката со живи жи-
вотни, аквакултура и производи од животинско по-
текло, како и начинот и постапката на вршење на про-
верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 
животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло
(*)

. 
 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за забрана на увоз и 
транзит на живина и диви птици, како и производи и 
нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од 
Полска („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 205/16 и 8/17).   

 
Член 4 

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

 
Бр. 02 – 336/1 Агенција за храна 

31.01.2017 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 
 

                                                                 
() Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 

сертификат или други документи што ја придружуваат пратката 

со живи животни, аквакултура и производи од животинско 
потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и 

преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со 
Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 

ноември 2007 година за здравствените барања на животните и 

јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-
здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо 

и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе 

од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, 
CELEX бр. 32007D0777. 
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128. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИН-

СКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВА-

ЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИ-

ЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Македонија на живи жи-

вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-

текло кои потекнуваат од следните региони во Крал-

ството Шведска: 

- Хелсингборг/Helsingborg, 

- Нинашамн/Nynäshamn и 

- Ханинге/Haninge. 

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 

гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 

(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 

од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  

- живина,  

- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 

7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-

ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 

 

Член 2 

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 

состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-

веч само доколку месото од овие видови било подло-

жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-

дени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 

кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на 

ветеринарно-здравствениот сертификат или други до-

кументи што ја придружуваат пратката со живи жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло
(*)

. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи  Решението за забрана на увоз и 

транзит на живина и диви птици, како и производи и 

нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од 

Шведска („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 208/16).  

 

Член 4 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02 – 383/1 Агенција за храна 

1 февруари 2017 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 

                                                                 
() Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 

сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со 
живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, 

како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 

увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II 

од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година 

за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно 
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за 

увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, 

мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се 
повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777. 
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129. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИН-

СКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВА-

ЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИ-

ЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 

 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Македонија на живи жи-

вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-

текло кои потекнуваат од следните региони во Репуб-

лика Австрија: 

- Брегенз/Bregenz и 

- Еисенштад-Умгебунг/Eisenstadt-Umgebung. 

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 

гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 

(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 

од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  

- живина,  

- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 

7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-

ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 

 

Член 2 

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 

состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-

веч само доколку месото од овие видови било подло-

жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-

дени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 

кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на 

ветеринарно-здравствениот сертификат или други до-

кументи што ја придружуваат пратката со живи жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло
(*)

. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за забрана на увоз и 

транзит на живина и диви птици, како и производи и 

нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од 

Австрија („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 208/16).  

 

Член 4 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02 – 384/1 Агенција за храна 

1 февруари 2017 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 

 

                                                                 
()

  Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 

сертификат или други документи што ја придружуваат пратката 

со живи животни, аквакултура и производи од животинско 
потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и 

преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со 
Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 

ноември 2007 година за здравствените барања на животните и 

јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-
здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо 

и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе 

од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, 
CELEX бр. 32007D0777. 
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130. 
 Врз основа на член 15 став (6) од Законот за ветеринарно - медицински препарати („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство до-
несе 

 
Л И С Т А 

НА ФАРМАКОЛОШКИ СУПСТАНЦИИ ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА  
МЕДИЦИНА

(*)
 

 
Член 1 

Фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина се следните:  



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 11 

 
 

 



 Стр. 12 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 13 

 
 

 



 Стр. 14 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 15 

 
 

 



 Стр. 16 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 17 

 
 

 



 Стр. 18 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 19 

 
 

 



 Стр. 20 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 21 

 
 

 



 Стр. 22 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 23 

 
 

 



 Стр. 24 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 25 

 
 

 



 Стр. 26 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 27 

 
 

 



 Стр. 28 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 29 

 
 

 

 



 Стр. 30 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 31 

 
 

 



 Стр. 32 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 

Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на фармаколошки супстанции 

одобрени за употреба во ветеринарната медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/16).  

 

Член 3 

Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

         Бр. 16-308/1                                                                                         Агенција за храна и ветеринарство 

27 јануари 2017 година                                                                                                  Директор, 

      Скопје                                                                                                       м-р Зоран Поповски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

131. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 од Зако-

нот за енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за ак-

цизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 

43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), 

член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-

ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 

08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 

135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 

225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина 

(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 

24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  

93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и 

Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 

уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 

и/или производство на нафтени деривати („Службен 

весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржа-

на на 6.2.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 29,967 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 31,686 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 28,764 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 28,323 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 22,307 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

 а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 66,50 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 68,50 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 53,00 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 42,00 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 27,845 

 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 
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Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,890 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,719 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,695 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,121 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 7.2.2017 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-230/1  

6 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

132. 

Врз основа на член 9, член 25 и член 56 став 1 точка 

3 од Законот за здравственото осигурување („Службен 

весник на Република Македонија“ број 25/2000, 

34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 

37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 

67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 

16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 

112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 

98/2015, 129/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016 и 

142/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, на седницата одржана на 

24 јануари 2017 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ КРИ-

ТЕРИУМИ ЗА  УТВРДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА 

СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТ И 

ПОВРЕДА ИЛИ ПОТРЕБА ЗА НЕГА НА БОЛЕН 

ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО И ЗА ВРЕ-

МЕТРАЕЊЕТО НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕ-

НОСТ ЗА РАБОТА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ВИДОТ НА  

БОЛЕСТА И ПОВРЕДАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот, постапката и поблис-

ките критериуми за  утврдување на привремена спрече-

ност за работа поради болести повреда или потреба за 

нега на болен член од потесното семејство и за време-

раењето на привремената спреченост за работа во за-

висност од видот на болеста и повредата („Службен 

весник на Република Македонија број 30/2006, 22/2009, 

58/2009, 140/2009,44/201, 81/2010, 154/2010, 95/2011 и 

29/2012),  по членот  11 се додава нов член 11-а, кој 

гласи:   

 

„Член 11-а 

При давањето на  оценка за привремена спреченост 

за работа за болести на респираторниот систем (ЈОО-

Ј99) од Критериумите за дијагностичките постапки и 

оцена на привремена спреченост за работа поради бо-

лести и повреди или потреба за нега на болен член од 

потесното семејство („Сл. весник на РМ“ бр.29/12 и 

63/12), нема да се применуваат одредбите од членот 9 и 

10 од овој правилник, до 31.3.2017 година.“ 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 

 

Бр. 02-1041/1 Управен одбор 

25 јануари 2017 година Претседател, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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133. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Репуб-
лика 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, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 
192/2015, 217/2015,  27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016) и член 11, 12 и 13 од Правилникот за подготвување, 
донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени ус-
танови за остварување на правата од здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 138/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 
ден 29 декември 2016 година донесе 

 
Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н 

НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ  
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Се утврдува Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за ос-
тварување на правата од здравственото осигурување за 2017 година. 

 
Член 2 

Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на 
правата од здравственото осигурување за 2017 година се утврдува на следните износи: 

 



 Стр. 38 - Бр. 12                                                                                    6 февруари 2017 
 

 



6 февруари 2017  Бр. 12 - Стр. 39 

 
 

 

Член 3 
Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на 

правата од здравственото осигурување за 2017 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 

                                       
Бр.  02-252/21                                                                                                         Управен одбор 

9 јануари 2017 година                                                                                                    Претседател, 
     Скопје                                                                                                           Елена Трпковска, с.р. 
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