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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1953.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми” – Скопје да спроведе постапка за избор
на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола
за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема, кои немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се
продадат или разменат како такви согласно Одлуката
за расходовање на основни средства бр.02-230/3 од
9.3.2018 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми” - Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-4846/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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1954.
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 79/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ПОШИРОКО ЗНАЧЕЊЕ И ИНТЕРЕС ЗА КОИ ШТО ЌЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗДВОЈУВААТ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА
Член 1
Во Одлуката за определување на дејностите од пошироко значење и интерес за кои што ќе може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на меѓуопштинската соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/10), Листата на дејностите од
пошироко значење и интерес за кои може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на меѓуопштинската соработка за периодот 2010-2012, се заменува со нова Листа на дејности од пошироко значење и
интерес за кои може да се издвојуваат финансиски
средства за поттикнување на меѓуопштинската соработка за периодот 2018-2020, која е дадена во прилог и
е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5063/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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1955.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15, 39/16 и 11/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СПОМЕНИЧКАТА
ЦЕЛИНА „АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС“ ВО БИТОЛА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Споменичката целина „Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис“ во Битола (во натамошниот текст:
Споменичката целина), хронолошки определен од IV
век п.н.е. до ХI век н.е. со две исклучителни развојни
фази (почетокот на II до средината на III век и средината на V век до доцен VI век) се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.
Со прогласување на Споменичката целина за културно наследство од особено значење, поткатегорија
големо значење, се овозможува:
- трајно зачувување на Споменичката целина во изворна состојба;
- создавање на поволни услови за опстанок на Споменичката целина и задржување на интегритетот на сите податоци што тој ги носи со себе како сведоштво;
- ширење на сознанијата за вредностите и значењето на Споменичката целина и за неговата улога во културната идентификација;
- оспособување на Споменичката целина според неговата намена и значење, заради задоволување на културните, научните, едукативните, естетските, верските,
економските, туристичките и другите потреби на граѓаните и општеството и
- спречување дејствија, појави и влијанија со кои се
врши или може да настане оштетување или
деградирање.
Споменичката целина заради својата археолошка,
градежничка, историска, уметничка и документарна
вредност, својствата како автентичност, единственост,
реткост, зачуваност и старост, културно-историските
функции и значење, уметничкото значење, уметничкото значење и научното значење и воспитно-образовните функции и воспитно-образовното значење на Споменичката целина, изразени преку монументалните
градби, архитектонската концепција и функционалната
просторна организација, зачуваните мозаици и епиграфски споменици претставува сведоштво со релевантно значење за археологијата и воопшто културата од
античкиот период.
Член 2
Споменичката целина се наоѓа во подрачјето на
Општина Битола, на ул. „Буковска“ бб, со координати:
се
морска
височина од 610 м и зафаќа површина 38 934 м².
Член 3
Во границите на Споменичката целина влегуваат
следните катастарски парцели: КП 18108, КП 18109,
КП 18110, КП 18111, КП 18112, КП 18113, КП 18114,
КП 18115, КП 18591, КП 18592/1, KП 18592/2, KП
18592/3, КП 18593, КП 18594, КП 18595, КП 18596, КП
18597 и КП 18598/2, и се утврдува следниот опис на
истите:
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- северната граница се движи по линијата на бедемот кој се движи по сртот на ридот над градот Битола
заклучно со КП 18112;
- источната граница ја прават католичките гробишта и источната ограда на Споменичката целина;
- јужната граница ја прави јужната ограда на Споменичката целина напоредно со ул. „Сива вода“ до КП
18600;
- западната граница ја прават КП 18108, КП 18109,
КП 18113, КП 18592/2, КП 18593, КП 18594 и КП
18597.
Член 4
Споменичката целина има три контактни зони, и тоа:
Контактна зона I, во која влегуваат: КП 18141/1,
КП 18141/2, КП КП 18142/1, КП 18142/2, КП 18143/1,
КП 18143/2, КП 18144, КП 18145, КП 18146, КП 18147,
КП 18148, КП 18149, КП 18150, КП 18151, КП 18152,
КП 18153, КП 18154, КП 18155, КП 18156, КП 18157,
КП 18158, КП 18159, КП 18160, КП 18161/1, КП
18161/2, КП 18162/1, КП 18162/2, КП 18163, КП 18164,
КП 18165, КП 18166, КП 18167, КП 18168, КП 18169,
КП 18170, КП 18171, КП 18172, КП 18173, КП 18174,
КП 18175, КП 18176/1, КП 18176/2, КП 18177, КП
18178/1, КП 18178/2, КП 18179 , КП 18180, КП 19459 и
КП 18182;
Контактна зона II во која влегуваат: КП 18284, КП
18285, КП 18286, КП 18287/1, КП 18287/2, КП 18287/3,
КП 18288, КП 18289, КП 18290, КП 18291, КП 18292,
КП 18293/1, КП 18293/2, КП 18294, КП 18295, КП
18296/1, КП 18296/2, КП 18297, КП 18556, КП 18557/1,
КП 18557/2, КП 18558, КП 18559, КП 18561, КП 18562,
КП 18563, КП 18564,КП 18565, КП 18566, КП 18567,
КП 18568, КП 18569, КП 18570, КП 18571, КП 18572,
КП 18573, КП 18574, КП 18575, КП 18576, КП 18577,
КП 18578, КП 18579, КП 18580, КП 18582, КП 18583,
КП 18584, КП 18585, КП 18586, КП 18587, КП 18588,
КП 18589, КП 18590, КП 18630, КП 18632, КП 18633,
КП 18634, КП 18635, КП 18636, КП 18637, КП 18638,
КП 18639, КП 18640, КП 18641, КП 18642, КП 18643,
КП 18644, КП 18646, КП 19260, КП 19467, КП 19464,
КП 19465 и
Контактна зона III, во кои влегуваат, КП 18083, КП
18084, КП 18085, КП 18086, КП 18087, КП 18088, КП
18089, КП 18090, КП 18091, КП 18092, КП 18093, КП
18094, КП 18095, КП 18096, КП 18097, КП 18100, КП
18101, КП 18102, КП 18104, КП 18105/1, КП 18105/2,
КП 18106, КП 18107, КП 18116, КП 18117, КП 18118,
КП 18119, КП 18120, КП 18121/1, КП 18121/2, КП
18121/3, КП 18121/4, КП 18599, КП 18600, КП 18601,
КП 18602, КП 18603, КП 18604, КП 18605, КП 18606,
КП 18607, КП 18608, КП 18609, КП 18610, КП 18611,
КП 18617, КП 18618/1, КП 18618/2, КП 18619, КП
18620, КП 18621, КП 18622, КП 18623, КП 18624, КП
18625, КП 18626, КП 18627/1, КП 18627/2, КП 18627/3,
КП 18627/4 и КП 18628.
Контактната зона I е дефинирана на исток и североисток од границите на Споменичката целина со вкупна
површина од 63 198 м² и ги има следните граници:
- исток - се протега до локалниот пат Битола-Бистрица;
- запад - се протега по средишната оска на ул. „Буковска”;
-југ - пристапниот пат покрај ул. „Сива вода“ од неговото спојување со патот Битола-Бистрица до југоисточниот агол на оградата на Споменичката целина;
-север - КП 18141.
Контактна зона II се протега јужно од Споменичката целина зафаќа површина од 173 595 м² и ги има
следните граници:
- исток – покрај ул. „Буковски мост“ до КП 18295;
- запад – североисточниот дел на КП 18632 и КП
18630;
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- југ – границата ја сочинуваат КП 18296/1, КП
18297, КП 18580, КП 18579, КП 18577, КП 18575, КП
18574, КП 18571, КП 18570, КП 18569, КП 18568, КП
18563, КП 18562, КП 18561, КП 18559, КП 18558, КП
18557/2, КП 18556, северен дел на КП 18564;
- север – јужно од ул. „Сива вода“ од нејзиното спојување со патот Битола – Бистрица се до северната меѓа на КП 18630.
- Контактна зона III го опфаќа западниот и северниот дел од Споменичката целина зафаќа површина од
108 912 м² и ги има следните граници:
- исток – средишната оска на ул. „Буковска“ вклучувајќи ја и границата на католички гробишта;
- запад – границата ја сочинува КП 18101, источниот дел на КП 18105/1 и КП 18104, источниот дел на КП
18106 и КП 18102, источниот дел на КП 18611 и КП
18617;
- југ – КП 18628, КП 18627, КП 18626, КП 18625,
КП 18624, КП 18623, КП 18610, КП 18609, КП 18608,
КП 18607, КП 18602, КП 18601 и КП 18600;
- север – КП 18121, КП 18083, КП 18093, КП
18094, КП18097.
Член 5
За Споменичката целина се утврдува режим на заштита од прв степен за објектите Бања, Портик, Мала базилика и Голема базилика, со следните мерки на заштита:
- чување на објектите во изворна состојба;
- задржување на постојната состојба на архитектурата и редовно одржување на конзервираните деловии
на елементите кои се составен недвижен дел;
- изработка на планови и програми за непосредна
заштита;
- редовно преземање на превентивни конзерваторски интервенции;
- редовно одржување и преземање на мерки против
деструктивното дејство на ситната вегетација;
- изготвување на планови и програми за презентација на објектите со целиот инвентар in situ (мозаици,
статуи, столбови и др.);
- реконзервација на оштетените делови од објектите
со можност за анастилоза, рекомпозиција и слично исклучиво на делови кои ќе го подобрат визуелниот впечаток на објектот (локалиететот) и ќе го приближат до
посетителот;
- партерно и хортикултурно уредување и одржување на просторот околу објектите;
- изготвување на планови за пристап на посетители
во внатрешноста на објектите;
- созадавање на услови за презентација на мозаиците во текот на целата година;
- забрана за поставување на видливи инсталации
или какви било натписи на објектите освен меѓународните знаци и официјалните ознаки предвидени со прописите за заштита на културното наследство.
Член 6
За споменичката целина се утврдува режим на заштита од втор степен за сите објекти и за целиот простор
во границите на Споменичката целина, освен објектите
од член 5 од оваа одлука, и за објектите Градска вила –
Вила урбана и Extra muros – Базилика Д кои влегуваат
во контактна зона I (КП 18179 и КП 18180), со следните мерки на заштита:
- задржување на постојната состојба на објектите и
преземање на мерки на превентивна заштита од понатамошно делување на атмосферските води и деструктивното дејство на вегетацијата;
- изработка на планови и програми за непосредна
заштита;
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- преземање на конзерваторски интервенции на истражените објекти;
- изготвување на конзерваторски проекти за заштита, санација и делумна реконструкција на истражените објекти;
- изготвување на планови и програми за презентација на објектите со пронајдениот инвентар in sutu;
- археолошко доистражување и документирање на
деловите од објектите кои досега не биле предмет на
истражување;
- археолошко истражување и документирање на
просторите кои досега не биле предмет на истражување;
- партерно и хортикултурно уредување и одржување на просторот;
- забрана за обработка на земјиштето подлабоко од
0,40 м на катастарските парцели;
- преземање на превентивни и корективни мерки
против деструктивни ефекти од загадување, бучава,
удари и вибрации;
- забрана за изградба на нови објекти во границите
на Споменичката целина со можност за адаптација на
одредени простори исклучиво во функција на поцелисходна презентација на Споменичката целина ;
- забрана за поставување на рекламни паноа, антенски и други инсталации и какви било натписи со исклучок на меѓународните знаци и официјалните ознаки
предвидени со прописите за заштита на културното
наследство;
- забрана за сите видови на нелегални истражувања.
Во контактните зони, освен објектите Градска вила
– Вила урбана и Extra muros – Базилика Д кои влегуваат во контактна зона I (КП 18179 и КП 18180), се утврдува режим за заштита од трет степен со следните
мерки на заштита:
- задржување на постојната состојба на контактните
зони;
- забрана за изградба на објекти со кои се нарушува
интегритетот на заштитеното подрачје, односно усогласување на параметрите на објектите и можност за изградба и рекострукција на постојните објекти, како и
пристапни патишта, паркинзи, санитарни јазли, пешачки патеки, видиковци и други времени објекти за спорт
и рекреација;
- забрана за изградба на индустриски или други капацитети што придонесуваат за присуство на различни
форми на загадување;
- можност за изградба на времени објекти со цел за
докомплетирање на на инфраструктурата на споменичката целина и овозможување на подобри услови за работа и презентација;
- задскривање, односно забрана за поставување на
далноводи, репетитори, антенски столбови, и други
слични водови, објекти и инсталации за да не бидат
видливи во просторот на контактните зони;
- забрана за експлоатација на минерални суровини;
- забрана за обработка на земјиштето подлабоко од 0,40 м;
- дислокација на објектите Авторемонт;
- дислокација на објектите Шљункара;
- инфраструктурно уредување на ул. „Буковска“ и
оградување со високо зеленило особено во делот на
Буковски гробишта;
- изготвување на план за автомобилски и пешачки
пристап до Споменичката целина.
Член 7
Покрај мерките на заштита од членовите 5 и 6 од
оваа одлука, за Споменичката целина се утврдуваат и
следните други мерки на заштита:
- вклучување на Споменичката целина и контактните зони во соодветни просторни и урбанистички
планови;
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- поставување на меѓународни знаци и други ознаки
предвидени со прописите за заштита на културното
наследство;
- изработка, усвојување и примена на планови за
безбедносна заштита од противпожарни дејствија, природни непогоди и слично;
- обезбедување достапност на јавноста, презентација и популаризација;
- хортикултурно уредување на просторот околу
Споменичката целина;
- дејствија кои можат да предизвикаат промени на
Споменичката целина или да го нарушат интегритетот
на заштитеното подрачје се преземаат во постапка
предвидена со прописите за заштита на културното
наследство и за градење во заштитено подрачје.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5202/1
Претседател на Владата
5 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1956.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупецот на земјиште Друштво за производство, трговија и услуги Зенитх интернатионал продуцтс ДООЕЛ
Скопје, со седиште во Скопје.
Член 2
Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП бр. 602/5 со површина од
13.272 m2 и дел од КП бр. 602/5 со површина од 208
m2, односно со вкупна површина од 13.480 m2, согласно Имотниот лист бр.1 за КО Бунарџик и Геодетскиот
елаборат бр.187/4-18 од 25.4.2018 година, во сопственост на Република Македонија, што претставува градежно земјиште согласно Извод од Урбанистички план
бр.08/18, КО Бунарџик, Општина Илинден, издаден од
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
бр.08-684/2 од 17.4.2018 година, врз основа на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1, со технички
бр.F1607 од 2008 година, одобрен по прегледот од
страна на Комисијата во рамки на Министерството за
транспорт и врски, со Решение бр.16-8774/3 од 1.9.2008
година („Градежно земјиште“).
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Член 3
Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се
дава во долготраен закуп за временски период во траење од 88 години, сметано од датумот на склучувањето
на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.
Член 4
Висината на закупнината за градежното земјиште
од член 2 на оваа одлука изнесува:
- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно
за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република
Македонија на денот на уплатата, односно 1.348 евра
за една година, определено како фиксен износ;
- По истекот на првите пет години од датумот кога
е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно
земјиште, закупнината за Градежното земјиште од
член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за
долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе
од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка
на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годишно
за метар квадратен.
Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупецот на земјиште доставува доказ за реализирана уплата на закупнината на сметката на Буџетот на Република Македонија, во износ од 6.740 евра во денарска
противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, како
закупнина за првите пет години, за што закупецот на
земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.
По истекот на првите пет години од датумот кога е
склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за
долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на
оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не
подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на
Буџетот на Република Македонија, за што закупецот на
земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-5641/1
Претседател на Владата
5 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1957.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на
Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08,
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16) и член 8
став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни
зони („Службен весник на Република Македонија” бр.
14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14,
72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18) Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.6.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА
ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

1959.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 5.6.2018 година, донесе

Член 1
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
32/18) во членот 1 зборовите „ Друштво за производство на лекови САГЕН ДООЕЛ Скопје, со седиште во
Скопје“, се заменуваат со зборовите „Друштво за производство на лекови САГЕН ДООЕЛ Илинден, со седиште во Илинден“.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА
НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4 - ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО БАЈРАМОВЦИ, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5643/1
Претседател на Владата
5 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1958.
Врз основа на член 21 став (3) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник
на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08,
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони бр.01-875/1
од 1.6.2018 година, донесена од страна на Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 1.6.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5644/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена А4 - времено сместување
КО Бајрамовци, Општина Центар Жупа.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 2881м2,
ги има следните катастарски индикации:
Катастарска Катастарска
Викано
Катастарска
парцела бр.
општина
место
култура
589
Јанковци
пасиште
Бајрамовци
588
Јанковци
нива
Бајрамовци
593
Јанковци
нива
Бајрамовци
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:

Катастарска
класа
5
7
4
6146м2

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4213/1
Претседател на Владата
5 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1960.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година,
донесе
О Д Л У КА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за управување со одземен имот му престанува користењето на движна ствар – патничко моторно возило, и тоа:
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Министерството за
финансии – Царинска управа.
Член 3
Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот склучува договор со директорот на Царинската управа, со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5007/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

1961.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НОВАЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движните ствари и тоа:
1. ПП апарат S-100, евидентен број 028415 - 1 парче;
2. Школска клупа, евидентен број од 94631 до 94640 10 парчиња;
3. Цистерна за вода од 2000 литри, евидентен број
94630 - 1 парче;
4. Работно биро, евидентен број 94616 - 1 парче;
5. Кујнска работна маса, евидентен број од 94642 до
94644 - 2 парчиња;
6. Метални сталажи, евидентен број 028404 - 2 парчиња;
7. Трпезариска маса, евидентен број од 94652 до
94653 - 2 парчиња;
8. Метален кревет, евидентен број од 134151 до
134164 - 14 парчиња;
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Новаци.
Член 3
Министерот за внатрешни работи склучува договор
со градоначалникот на Општина Новаци со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5204/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1962.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.5.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА
БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА
УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2018
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 17/18), во насловот по зборот „пензионери“ се додаваат зборовите „и за обезбедување на средства за специјалистичко - консултативни и болнички здравствени
услуги за децата на возраст до 18 години, чии семејства
се корисници на правото на социјална парична помош“.
Во точката 1. „Вовед“ ставот 1 се менува и гласи:
„Програмата за обезбедување средства за болничко
лекување без наплата на учество (партиципација) за
пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко - консултативни и болнички здравствени услуги за децата на возраст до 18 години, чии семејства
се корисници на правото на социјална парична помош
во Република Македонија за 2018 година, обезбедува
грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на
здравјето на пензионерите и на децата на возраст до 18
години, чии семејства се корисници на социјална парична помош“.
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Со Програмата се опфатени здравствените услуги
од областа на специјалистичко - консултативната и
болничката здравствена заштита за децата до 18 години возраст на семејствата корисници на социјална парична помош, освен за лековите од листата на лекови
издадени на рецепт во примарната здравствена заштита
и за лекување во странство“.
Во ставот 4, кој станува став 5, зборовите „за покривање на учеството (партиципацијата) при користење
на болничката здравствена заштита на граѓаните односно пензионерите со пензија пониска од 12.600,00
денари“ се бришат.
Точката 2.„Цели на програмата“ се менува и гласи:
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„Целта на донесувањето на оваа програма е обезбедување грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите и на децата на возраст
до 18 години, чии семејства се корисници на социјална
парична помош во Република Македонија“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-4414/1
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1963.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 139/14, 196/15 и
142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАВАЧ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА
НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРАВАТА НА
ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
За претседавач и членови на Националното

ко-

ординативно тело за имплементација на Конвенцијата
на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Македонија се назначуваат:
1. Спасе Додевски - советник на претседателот на
Владата на Република Македонија, за образование, социјална заштита, здравствена заштита и институционален систем на лицата со попреченост и за спроведување на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со
попреченост на Република Македонија - претседавач;
2. Лидија Крстевска Дојчиновска, државен советник-Канцеларијата на претседателот на Владата на Ре-

4. Душан Томшиќ, посебен советник во Кабинетот
на министерот - Министерството за труд и социјална
политика-член;
5. Михајло Костовски, советник - Министерството
за здравство - член;
6. Марија Хаџи-Василева Белевска, соработник за
билатерална и мултилатерална соработка - Министерството за финансии- член;
7. Ана Ѓорѓиоска, посебен советник за урбанизам и
градежништво - Министерството за транспорт и врскичлен;
8. Азиме Шерифи- советник за правда на децата Министерството за правда - член;
9. Томо Мојсовски, посебен советник во Кабинетот
на министерот - Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-член;
10. Сопи Хајрие, помошник раководител на сектор Министерството за култура - член;
11. Ана Малцева, раководител на сектор - Министерството за информатичко општество и администрација- член;
12. Свето Василевски, раководител на одделение Министерството за животна средина и просторно планирање-член;
13. Сервет Демири, помлад соработник, Сектор за
правни работи - Министерството за локална самоуправа-член;
14. Владо Крстовски, Национален совет на инвалидски организации на Македонија-член;
15. ЈаснаМандиќ, претседател на Ресурсен Центар
за родители на деца со посебни потреби-член.
Член 2
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за именување на координатор и членови на Национално координативно
тело за имплементација на ООН Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
144/12).
Член 3
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија “.

публика Македонија - член;
3. Емилија Јовановска, советник за ученици со посебни образовни потреби - Министерството за образование и наука-член;

Бр. 44-5100/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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Бр. 106 - Стр. 15

Член 4

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Кон барањето од членовите 2 и 3 на овој правил-

1964.
Врз основа на член 37 став (4) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на
Република Македонија“ број 83/2018) министерот за

ник се поднесуваат следните документи:
- Писмо на намери;
- Деловен план за инвестициски проект;
- Тековна состојба за деловниот субјект издаден од

економија, донесе

Централниот регистар на Република Македонија, не
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ

НА

ФИНАНСИСКА ПОД-

ДРШКА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

постара од 60 дена;
- Потврда од Централен регистар на Република Македонија дека над деловниот субјект не е отворена стечајна постапка, не постара од 60 дена;
- Потврда од Централен регистар на Република Ма-

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за доделување на финансиска
поддршка и потребната документација.

кедонија дека над деловниот субјект не е отворена постапка за ликвидација, не постара од 60 дена;
- Потврда од Царинската управа дека деловниот
субјект нема неплатен долг по основ на царина и други
увозни давачки, не постара од 60 дена;

Член 2
Барањето за доделување на финансиска поддршка
за инвестициски проекти надвор од технолошко индус-

- Уверение од Управата за јавни приходи дека нема
настанати и ненамирени даночни обврски, не постаро
од 60 дена;

триски развојни зони се поднесува до Агенцијата за

- Годишни сметки со финансиски извештаи и кон-

странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-

солидирани годишни сметки и консолидирани финан-

лика Македонија, согласно член 36 став (3) од Законот

сиски извештаи, доколку деловниот субјект составува

за финансиска поддршка на инвестиции.

и објавува ваков вид на извештаи, за последните чети-

Барањето од став 1 на овој член се поднесува на
образец во А-4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.

ри години или за пократок период во зависност од датумот на кој деловниот субјект е основан или започнал
со дејност; и
- Потврда од надлежен орган на странска држава за
пријавено живеалиште или привремен престој за

Член 3
Барањето за доделување на финансиска поддршка
за инвестициски проекти во технолошко индустриски

државјани на Република Македонија, основачи на деловниот субјект согласно член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции.

развојни зони се поднесува до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 36
став (2) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции.
Барањето од став 1 на овој член се поднесува на
образец во А-4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 18-3619/2
6 јуни 2018 година

Министер за економија,

Скопје

Крешник Бектеши, с.р.
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Бр. 106 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 106
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Бр. 106 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 106

1965.
Врз основа на член 43 став (3) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на
Република Македонија“ број 83/2018), министерот за
економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка и потребната документација.
Член 2
Барањето за исплата на финансиската поддршка се
поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела
боја.
Формата и содржината на барањето од став 1 на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Кон барањето од член 2 на овој правилник, за сите
видови на финансиска поддршка се доставуваат следните документи:
- Копија од склучен договор за финансиска поддршка;
- Годишна сметка и финансиски извештај за претходната година и консолидирана годишна сметка и
консолидиран финансиски извештај за претходната година, доколку деловниот субјект составува и објавува
ваков вид на извештаи;
- Потврда од Централен регистар на Република Македонија дека над деловниот субјект не е отворена стечајна постапка, не постара од 60 дена;
- Потврда од Централен регистар на Република Македонија дека над деловниот субјект не е отворена постапка за ликвидација, не постара од 60 дена;
- Бруто биланс со состојба на крајот од претходната
година и бруто биланс со состојба на крајот од претходниот месец на месецот во кој се доставува барањето
за исплата;
- Список на основни средства со набавна и амортизирана вредност со состојба на крајот од претходната
година и со состојба на крајот од претходниот месец на
месецот во кој се доставува барањето за исплата;
- Потврда од Царинската управа дека корисникот
нема неплатен долг по основ на царина и други увозни
давачки, не постара од 60 дена;
- Уверение од Управата за јавни приходи дека корисникот нема достасани неподмирени даночни обврски, не постаро од 60 дена;
- Извештај за вкупно настанати оправдани трошоци
за инвестицискиот проект заклучно со крајот на претходната година; и
- Нотарски заверена изјава на законски застапник на корисникот, под полна материјална, кривична и морална одговорност дека приложената доку-
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ментација и податоците се точни, вистинити и веродостојни и дека за истите оправдани трошоци не
му е доделена државна помош по било кој друг основ во Република Македонија.
Член 4
За исплата на финансиска поддршка за нови вработувања, заедно со барањето од член 2 и документите од
член 3 на овој правилник се поднесува и преглед со податоци за сите ново вработени во претходната година,
за ново вработени во претходната година кои ги исполнуваат условите согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции и месечно работно време, како и
месечни платни списоци за периодот за кој се побарува
финансиската поддршка потпишани од одговорно лице
кај корисникот, Преглед на пријави/одјави во задолжително социјално осигурување издаден од Агенцијата за
вработување на Република Македонија и примерок од
М1/М2 образец за ново врабoтените државјани на Република Македонија за кои се побарува финансиска
поддршка.
Член 5
За исплата на финансиска поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи регистрирани во Република Македонија, заедно со барањето од член 2 и документите од член 3 на овој правилник се поднесува и преглед со податоци за добавувачите и нивна поврзаност со корисникот, краток опис
на набавени производи кои се вградени во финалниот
производ на корисникот на финансиската поддршка,
вредноста на набавените производи од добавувачи,
вкупна вредност на реализирани набавки во годината,
како и фактури во оригинал или копии верни на оригинал со потпис од овластено лице и печат и изводи од
деловна банка за реализираните плаќања кон добавувачи регистрирани во Република Македонија и Спецификација на добавувачи во земјата и странство (конта 220,
221) со состојба на крајот од претходната година и со
состојба на крајот од претходниот месец на месецот во
кој се доставува барањето за исплата.
Член 6
За исплата на финансиска поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и
истражување заедно со барањето од член 2 и документите од член 3 на овој правилник се поднесува и преглед со податоци за вредноста на настанати оправдани
инвестициски трошоци (поединечно по ставки согласно член 20, став (4) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции и вкупно за проектот), поврзаност на трошоците со проектот, податоци за ангажираниот висококвалификуван персонал за проектот, како и
фактури во оригинал или копии верни на оригинал со
потпис од овластено лице и печат и изводи од деловна
банка, договори и други финансиски документи за настанатите трошоци за индустриско истражување и развој.
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Член 7
За исплата на финансиска поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес заедно со барањето од член 2 и документите од член 3 на овој правилник се поднесува и:
- Копија од месечните декларации за прием со прифаќање на податоците од платниот список со Обрасци
ПП53, издадени од Управата за јавни приходи и потврдени од деловна банка дека се платени за претходната година, за исплата на средства во висина на платен
персонален данок на доход од платите на вработените
државјани на Република Македонија;
- Копија од годишна сметка за претходната година
со СПД (Структура на приходите по дејности) рекапитулар поднесен до Централниот регистар на Република
Македонија, копија од даночен биланс за предходната
година потврден од Управата за јавни приходи и аналитичка картица за данок на добивка издадена од
Управата за јавни приходи, за исплата на средства во
висина на платен данок на добивка;
- Преглед со податоци за вкупно реализираните износи на инвестицијата во претходната година за набавка на материјални и нематеријални средства поврзани
со инвестицискиот проект заедно со фактури во оригинал или копии верни на оригинал со потпис од овластено лице и печат и изводи од деловна банка за реализираните инвестициски трошоци, за исплата на парични
средства во износ до 10% од реализираниот износ на
инвестицијата; и
- Преглед со податоци за ново вработени државјани на Република Македонија во претходната година за
кои е исполнет условот согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции, како и месечни платни
списоци за периодот во кој биле вработени лицата за
кои се побарува финансиската поддршка потпишани од
одговорно лице кај корисникот, Преглед на пријави/одјави во задолжително социјално осигурување издаден
од Агенцијата за вработување на Република Македонија и примерок од М1/М2 образец за ново врабoтените
државјани на Република Македонија за кои се побарува
финансиска поддршка, за исплата на парични средства
за секој вработен за кој е исплатена нето плата повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето
плата пропишана со Законот за минимална плата во
Република Македонија.
Член 8
За исплата на финансиска поддршка за пораст на
капитални инвестиции и приходи, заедно со барањето
од член 2 и документите од член 3 на овој правилник
се поднесува и преглед со податоци за вредноста (поединечно и збирно) на набавките во претходната година
за нови машини и опрема и/или за инвестиции во објекти и земјиште поврзани со инвестицискиот проект,
како и фактури и други исправи во оригинал или копија верна на оригинал со потпис од овластено лице и печат и изводи од деловна банка за настанатите инвестициски трошоци за кои се побарува финансиска поддршка.
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Член 9
За исплата на финансиска поддршка за откуп на
материјални средства од деловни субјекти со потешкотии заедно со барањето од член 2 и документите од член 3 на овој правилник се поднесува и
преглед со податоци за видот и вредноста (поединечно и збирно) на купени материјални средства
поврзани со инвестицискиот проект, како и:
- Потврда од Централен регистар на Република Македонија дека над деловниот субјект со потешкотии
била отворена стечајна или ликвидациона постапка;
- Потврда од стечајниот или ликвидациониот управник дека деловниот субјект со потешкотии, пред отворањето на постапка за стечај или ликвидација имал
најмалку 50 вработени;
- Изјава од овластеното лице на корисникот дека
деловниот субјект во период од последните три години
пред отворањето на стечајната или ликвидационата постапка не бил капитално или на било кој друг начин
согласно закон поврзан со деловниот субјект во потешкотии;
- Изјава од овластеното лице на корисникот дека
откупените средства се ставени во употреба и се користат во производниот процес во рамките на проектот; и
- Финансиска документација и правни исправи со
изводи од деловна банка за купените материјални средства поврзани со проектот.
Член 10
За исплата на финансиска поддршка за зголемување
на конкурентност на пазарот, заедно со барањето од
член 2 и документите од член 3 на овој правилник се
поднесува и преглед со податоци за вкупно настанатите оправдани инвестициски трошоци, за просечниот
број на вработените, количините на производите и приходите од дејност за продадените производи, пазарите
на кои се реализирани истите, за период од претходните четири години (или за пократок период во зависност
од датумот на основање на претпријатието или датумот
на започнување на дејност), како и копии од царинските декларации за продадените производи.
Член 11
За исплата на финансиска поддршка за освојување
на нови пазари и пораст на продажба заедно со барањето од член 2 и документите од член 3 на овој правилник се поднесува и преглед со податоци за вредноста
(поединечно по ставки согласно член 31, став (1) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции и
вкупно) на реализираните трошоци и остварените или
очекуваните резултати, како и фактури во оригинал
или копии верни на оригинал со потпис од овластено
лице и печат и изводи од деловна банка за реализираните трошоци.
Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 18-3619/3
6 јуни 2018 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1966.
Република Македонија“ бр.79/09, 36/11,
166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15,
192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), министерот за
социјална политика донесе

51/11,
44/14,
173/15,
труд и

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната
Установа Специјален Завод Демир Капија бр. 01-338/1,
донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на
седницата одржана на 21.5.2018 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „ Службен весник на
Република Македонија “
Број 10-6456/2
30 мај 2018 година
Скопје

Министер,
Мила Царовска, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1967.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54
став 1 точка 8 на 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,
150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на 17 мај 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА
ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за
пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија”

број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010,
154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011,
138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014,
156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017 и
190/2017), во членот 2, во табелата со поднаслов – ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА, по услугата АДМ20 се додава следната табела:

Шифра

НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Референтна
цена
3
1.120

1
АДМ21

2
Биостимулација (Биоптрон)

АДМ22

Ласерска фотобиостимулација

2.300

АДМ23

Пневматска интермитентна компресија (лимфна дренажа)

2.480

Во табелата со поднаслов РЕСПИРАТОРНИ ПАКЕТИ, по услугата АРП13 се додава следната табела:
Шифра

НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

1
АРП14

2
Издавање на автоматско регулирачки уред за континуиран позитивен воздушен притисок со маска
за третман на опструктивна ноќна
апнеа (СИПАП апарат)
Реиздавање на СИПАП апарат

АРП15

Референтна
цена
3
56.350

1.850

Во табелата со поднаслов РЕСПИРАТОРНИ ПАКЕТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА, по услугата
ДРП11 се додава следната табела:
Шифра

НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

1
ДРП 12

2
Специјалистички пакет со ОРЛ ендоскопски преглед
Пакет за дијагностика на латентна
ТБЦ инфекција и ТБЦ инфекција
кај деца

ДРП 13

Референтна
цена
3
2.930
3.850

После табелата со поднаслов – ПАКЕТИ НА
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ОПШТА ХИРИРГИЈА,
по услугата АОХМ14, се додава следната табела со
поднаслов ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА
УРОЛОГИЈА:
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Шифра
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НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Референтна
цена
3
1.040

1
УРЛ1

2
Основен уролошки пакет

УРЛ2

Уролошки пакет со ректално туше

1.090

УРЛ3

Проширен уролошки пакет со ЕХО

1.345

УРЛ4

Проширен уролошки пакет со дилатација на уретра
Проширен уролошки пакет со цистоскопија и со ЕХО или со дилатација на уретра
Проширен уролошки пакет за сондирање
Проширен уролошки пакет за сондирање (со 2 сонди)
Проширен уролошки пакет со катетеризација
Проширен уролошки пакет со цистостома

1.240

УРЛ5
УРЛ6
УРЛ7
УРЛ8
УРЛ9

1.560

4.900
8.500
1.340
3.620

ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
Шифра

НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Референтна
цена
3

1

2

ДИХ01
ДИХ02
ДИХ03
ДИХ04

Третман на колостома со едноделен
систем
Третман на илеостома со едноделен
систем
Третман на колостома со дводелен
систем
Третман на илеостома со дводелен
систем

1.850

ДИХ05

Третман на фистула

3.850

2.030
1.780
2.000

После табелата со поднаслов – ПАКЕТИ НА
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА,
по услугата АЕК01, се додава следната табела со поднаслов ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД
ОБЛАСТА НА ХЕМАТОЛОГИЈА:
Шифра

НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Референтна
цена

1

2

3

ХЕМ1

Пост трансплантационо следење (месечно) на трансплантација од несроден донор

202.000

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-7655/1
18 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р Верица Проковиќ, с.р.
__________

1968.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на 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, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на
седницата оджана на 17 мај 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на
услуги во болничката здравстена заштита за акутни
случаи („Службен весник на Република Македонија“
број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009,
2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 154/2010,
171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2011, 72/2012,
84/2012, 159/2012, 18/2013, 10/2014, 17/2015, 42/2015 и
107/2016), во членот 2 во табелата, услугата со ДСГ
код A07Z – „Алогенична трансплантација на коскена
срж” се менува и гласи „Алогенична трансплантација
на коскена срж од сроден донор” и во колоната 4 бројот „756.280” се заменува со бројот „983.700”.
Кај услугата со ДСГ код A08B – „Автологна транасплантација на коскена срж без катастрофални КК”,
во колоната 4 бројот „535.487” се заменува со бројот
„559.100”.
Во членот 2 во табелата, по услугата A14Z се додава следната табела:
Шифра
на ДСГ
A15Z

Вид на ДСГ услуга
Алогенична трансплантација на
коскена срцевина од несроден
донор

Референтна цена
3.185.500

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-7655/2
18 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Верица Проковиќ, с.р.

7 јуни 2018
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1969.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на 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, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на
седницата оджана на 17 мај 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
ЦЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ВО
СТРАНСТВО ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за
превоз на осигурено лице во странство во болничката
здравствена заштита („Службен весник на Република
Македонија” број 131/2009, 65/2010 и 99/2011), насловот на одлуката се менува и гласи „Одлука за утврдување на референтни цени за превоз на осигурено лице во
специјалистичко - консултативна и болничката здравствена заштита“.

1970.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на 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, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016,
120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на
седницата оджана на 17 мај 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени во
специјалистичко – консултативна здравствена заштита
(„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, 54/2013, 88/2013, 47/2014 и 98/2014),
во членот 2, во табелата со поднаслов БИОХЕМИСКИ
АНАЛИЗИ, по услугата БА28 Хлориди во пот, се додава следната табела:
Шифра

НАЗИВ НА УСЛУГАТА

Референтна
цена
3
1.680

Член 2
Во Одлуката во членот 2, кај табелата по услугата
ТДС06 се додава следната табела:

1
БА29

Шифра

НАЗИВ НА УСЛУГАТА

Референтна цена

Во табелата со поднаслов ИМУНОЛОГИЈА, по услугата МОЛ424 - Брза ХЛА серолошка типизација за
класа 2, се додава следната табела:

1
ТДС07

2
Превоз со санитетско возило во земјата од 50 до 100 км (во два правци)
Превоз со санитетско возило во земјата од 101 до 150 км (во два правци)
Превоз со санитетско возило во земјата од 151 до 200 км (во два правци)
Превоз со санитетско возило во земјата над 201 км (во два правци)

3
1.600

Шифра

НАЗИВ НА УСЛУГАТА

1
МОЛ425

2
Високо разделно типизирање
(ХЛА-А, -Б, -Ц – ДРБ1 И ДКуБ1)
Прелиминарна активација на
дарител
Активација на дарител со дарување на матични клетки

ТДС08
ТДС09
ТДС10

2.400
3.150
4.000

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-7655/3
18 мај 2018 година
Скопје

2
Алерголошки Рида тест

Претседател
на Управен одбор,
Верица Проковиќ, с.р.

МОЛ426
МОЛ427

Референтна
цена
3
63.570
8.200
1.558.200

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-7655/4
18 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Верица Проковиќ, с.р.
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