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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1088. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички и 
студентски стандард („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/98 и 40/03) и член 34 став (3) од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2007 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 139/06), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 1.07.2007 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТ-
ВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУ-
ДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2007 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејно-

ста во студентскиот стандард за 2007 година („Служ-
бен весник на  Република Македонија“ бр. 38/07) во  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1090. 
Врз основа на член 69 став 4 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04 и 127/06), министерот за транс-
порт и врски донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ПРО-
СТОРНИТЕ, ТЕХНИЧКИТЕ УРЕДИ, КАКО И ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА  
ПОДГОТВЕНОСТ ЗА СООБРАЌАЈ  НА ВОЗИЛАТА  

Член 1 
Во Правилникот за поблиските критериуми за про-

сторните, техничките уреди, како и формата и содржи-
ната на сертификатот за подготвеност за сообраќај на 
возилата (,,Службен весник на Република Македонија“ 
број 60/07) во член 8 точката 5  се менува и гласи: 

точката 1 во табелата по редот Потпрограма 6А ставка 
482 – други градежни објекти“ редовите: „Скопје, СЦ 
„Скопје“, 1.000.000“, „Скопје, СД „К.Ј.Питу“, 
7.400.000“, „Скопје, СД „Н.Г.Дуња“, 4.000.000“, „Скоп-
је, СД „Гоце Делчев“ А и Б, 4.400.000“ и „Скопје, СД 
„Гоце Делчев“ В и Г, 6.350.000“ се бришат. 

Во редот „СД Стив Наумов“, во колоната „износ“ 
бројот „9.900.000“ се заменува со бројот „31.000.000“. 

Во редот „Финансиски с/ва за интервентни работи“, 
во колоната „Износ“ бројот „5.400.000“ се заменува со 
бројот „7.450.000“. 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“.  
     Бр. 19-3950/1             Заменик на претседателот 
1 јули 2007 година           на Владата на Република 
         Скопје                        Македонија, 
                          Габриела Коневска-Трајковска, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„5. уред за контрола на течноста во системот за ко-
чење;“. 

Член 2 
Во член 9 став 1 точка 1 потточката е) се менува и 

гласи: 
,,е) коефициентот на триење помеѓу кочните валци 

од уредот и пневматиците од возилото мора да биде 
поголем од 0,7 за суви валци, односно поголем од 0,5 
за мокри валци;“. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
,,По исклучок од одредбата на став 1 точка 2 пот-

точка а) на овој член, до рокот утврден во член 14 од 
овој правилник во однос на димензиите на каналот за 
проверка и испитување на долниот дел на возилото ќе 
се применува одредбата од член 10 точка 1 од Правил-
никот за вршење на технички преглед на моторни и 
приклучни возила, трактори и земјоделски трактори 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/99).“   

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
1089. 

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала 
(“Сл.весник на РМ” бр.21/98), Министерството за здравство објавува 

 
С П И С О К 

НА ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ  
ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2007 ДО  30.06.2007 ГОДИНА 

   Бр. 15-10213/1 
5 јули 2007 година                                                    Министер, 
          Скопје                                        д-р Имер Селмани, с.р. 
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Член 3 
Во член 14 по зборот ,,член“ се додаваат зборовите: 

„9 точка 2 потточка а) и член.“ 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-8226 

26 јуни 2007 година                               Министер, 
    Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1091. 

Врз основа на член 88 став 1 точка б) и член 184, 
точка л) од Законот за хартии од вредност (“Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
02.07.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се дава согласност на Правилата за тргување на 
Македонска берза АД Скопје бр. 09-983/2 од 
04.05.2007 година, доставени до Комисијата за хартии 
од вредност на ден 16.05.2007 година и евидентирани 
под деловоден архивски број 08-242/4. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во 
рок од 15 календарски дена  од денот на приемот на 
ова решение: 

- да изврши терминолошко усогласување на член 34 
од Правилата за тргување во делот на поимите: клиент-
ска сметка, принципал сметка, вработен сметка и пор-
тфолио сметка, со одредбите од Правилникот за содр-
жината и начинот на водење на книгата на налози; 

- да ги имплементира одредбите од точка 4.22 и 
точка 4.23 од Правилата за работа на Македонска берза 
АД Скопје во Правилата за тргување на Македонска 
берза АД Скопје. 

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, по по-
стапувањето од точка 2 од Решението да достави до Ко-
мисијата за хартии од вредност, пречистен текст на Пра-
вилата за тргување на Македонска берза АД Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
Бр. 08-242/7          Комисија за хартии од вредност 

2 јули 2007 година               Претседател,  
    Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1092. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членoвите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 4 јули 2007 година, донесе  

О Д Л У К А  
1. СЕ УКИНУВА член 14 став 3, член 27 став 8 и 

член 227 ставови 2 и 3 од Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005) и Тарифникот за содржината и висината на 
одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за 
хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија бр. 76/2006). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. 
бр. 66/2006 од 8 и 9 мај 2007 година поведе постапка за 
оценување на уставноста на член 227 ставови 2 и 3 од 

Законот за хартии од вредност. Воедно Судот по сопс-
твена иницијатива поведе постапка за оценување на 
уставноста на член 14 став 3 и член 27 став 8 од истиот 
Закон, како и за уставноста и законитоста на Тарифни-
кот, означен во точката 1 од оваа одлука. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспорени-
от став 2 на член 227 од Законот, Комисијата ја утврдува 
со тарифник содржината и висината на надоместоците 
од ставот 1 на овој член. Според оспорениот став 3 на 
овој член, Владата на Република Македонија дава сог-
ласност на тарифникот од ставот 2 на овој член.  

Судот на седницата исто така, утврди дека според член 
14 став 3, трошоците за разгледување и одобрување на ба-
рањето за издавање одобрение паѓаат на товар на издавачот 
согласно со Тарифникот на Комисијата од членот 227 став 
2 на овој закон. Според член 27 став 8 од Законот, трошо-
ците за разгледување и одобрување на барањето за издава-
ње одобрение паѓаат на товар на издавачот согласно со та-
рифникот од членот 227 став 2 на овој закон. 

Судот на седницата утврди дека Тарифникот за содр-
жината и висината на одделни надоместоци што ги нап-
латува Комисијата за хартии од вредност бил донесен на 
12 јуни 2006 година од страна на Комисијата за хартии 
од вредност, а врз основа на оспорениот став 2 на член 
227 од Законот за хартии од вредност. Според член 1 од 
овој Тарифник, со овој тарифник се утврдува содржина-
та и висината на одделни надоместоци што ги наплатува 
Комисијата за хартии од вредност, по што следува листа 
на надоместоци во 33 точки. Според членот 2 од Тариф-
никот, надоместоците од членот 1 на овој тарифник се 
уплатуваат еднократно на денарската жиро-сметка на 
Комисијата за хартии од вредност и истите се неповрат-
ни. Со членот 3 од овој тарифник е предвидено дека со 
денот на влегувањето во сила на овој тарифник, преста-
нува да важи Тарифникот за висината на одделните на-
доместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/2001, 54/2001, 27/2002, 76/2002 и 6/2005).  

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 

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

Според член 1 од Законот за хартии од вредност, со 
овој закон се уредуваат начинот и условите на издавање и 
тргување со хартии од вредност; начинот и условите за 
регистрирање на хартиите од вредност, утврдување и по-
рамнување на трговските трансакции и нетрговските пре-
носи со хартии од вредност, како и ограничувањата на 
правата од сопственоста на хартиите од вредност; начи-
нот и условите за функционирање на пазарот на хартии од 
вредност и на овластените учесници на пазарот; обврски-
те за обелоденување од страна на акционерските друштва 
со посебни обврски за известување, членовите на органи-
те на управување, директорите и одделни акционери; за-
бранетите дејствија во врска со работењето со хартии од 
вредност; статусот и надлежностите на Комисијата; начи-
нот и условите на работење на овластените учесници на 
пазарот при стечај и ликвидација и други прашања што се 
од значење за хартиите од вредност. 

Со Законот за хартии од вредност е основана Коми-
сијата за хартии од вредност, чиј статус, состав, фун-
кции и организација и работење се уредени во Глава 
VIII од Законот.  

Според член 181 од Законот, во областа на пазарот 
на капитал се основа Комисија за хартии од вредност 
која претставува самостојно и независно регулаторно 
тело, со јавни овластувања утврдени со овој закон. Ко-
мисијата го регулира и контролира работењето со хар-
тии од вредност на територијата на Република Македо-
нија. Комисијата, во рамките на своите законски над-
лежности и овластувања, се грижи за законито и ефи-
касно функционирање на пазарот на хартии од вред-
ност и за заштитата на правата на инвеститорите, со 
цел за постојано јакнење на довербата на јавноста во 
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институциите на пазарот на хартии од вредност во Ре-
публика Македонија. Комисијата има својство на прав-
но лице. Седиштето на Комисијата е во Скопје. 

Во членот 182 од Законот е уреден составот на Ко-
мисијата. Според овој член, Комисијата е составена од 
пет комисионери (членови) од кои еден е претседател. 
Мандатот на комисионерите (членовите) е пет години, 
со можност за реизбор. Претседателот и најмалку двај-
ца комисионери (членови) се професионално ангажи-
рани во Комисијата со полно работно време и не можат 
да имаат друга функција и да бидат вработени на друго 
работно место или да добиваат друг надоместок освен 
платата како комисионери (членови) и надоместоци од 
повремени едукативни и авторски хонорари. 

Според член 183 од Законот, претседателот и коми-
сионерите ги избира и разрешува Собранието на Ре-
публика Македонија, по предлог на Владата на Репуб-
лика Македонија. 

Надлежностите на Комисијата се детално утврдени 
во член 184 од Законот, според кој Комисијата ги врши 
следниве функции: 

а) презема мерки за спроведување на овој закон и 
на законите кои се во нејзина надлежност; 

б) донесува подзаконски акти врз основа на закони-
те кои се во нејзина надлежност; 

в) презема мерки за спроведување на подзаконски 
акти врз основа на законите кои се во нејзина надлежност; 

г) врши контрола над целокупната документација 
на издавачите на хартии од вредност, презема мерки и 
донесува одлуки за заштита на интересите на лицата 
кои се сопственици или инвестираат во хартии од вред-
ност и спречува нечесни и незаконски дејствија поврза-
ни со работењето со хартии од вредност; 

д) издава дозволи, одобренија и согласности врз осно-
ва на овој закон и другите закони во нејзина надлежност; 

ѓ) го регулира начинот на тргување со хартии од 
вредност на берзите; 

е) врши следење на работењето на учесниците на 
пазарот на хартии од вредност; 

ж) врши следење и контролирање на функционира-
њето на пазарот на хартии од вредност; 

з) врши контрола на работењето на учесниците на 
пазарот на хартии од вредност; 

ѕ) одредува стандарди на конкуренција меѓу учесни-
ците на пазарот на хартии од вредност, како и овластени-
те друштва за управување со фондови, односно инвести-
ционите фондови, по пат на контроли или на друг начин; 

и) дава согласност за именување на директори на 
правни лица учесници на пазари на хартии од вред-
ност, вклучувајќи и директори на организационата еди-
ница во банката која е надлежна за вршење на услуги 
со хартии од вредност, како и директори на друштвата 
за управување со инвестициони фондови од Законот за 
инвестиционите фондови; 

ј) ги одобрува барањата за издавање на хартии од 
вредност; 

к) се грижи за законит, чесен и транспарентен пазар 
на хартии од вредност; 

л) ги одобрува донесувањето и сите измени на акти-
те на депозитарот и берзата; 

љ) соработува со други институции во Република 
Македонија и надвор од неа; 

м) донесува програма за работа, финансиски план и 
годишна сметка и го усвојува годишниот извештај за 
работењето на Комисијата; 

н) врши избор на овластено друштво за ревизија и 
го усвојува извештајот на ревизијата на Комисијата; 

њ) донесува акти, односно правилници за внатреш-
ната организација на Комисијата и  

о) врши други работи во врска со работењето со 
хартии од вредност согласно со овој закон и со други 
закони во нејзина надлежност. 

Согласно член 185 од Законот, Комисијата донесува 
Статут на кој согласност дава Собранието на Република 
Македонија. Со Статутот на Комисијата се уредува органи-
зацијата, управувањето и раководењето, постапките за до-
несување акти и нивните изменувања и дополнувања, како 
и други прашања од надлежност на Комисијата. 

Според член 190 став 1 од Законот, Комисијата до-
несува правилници, по обезбедување на јавна расправа 
за предлог на правилници и поднесување на писмени 
забелешки од заинтересираните лица во период од 30 
календарски дена. 

Што се однесува до финансирањето на Комисијата, 
во членот 227 став 1, е предвидено дека средствата за 
работа на Комисијата се обезбедуваат од: 

а) надоместоци за одобренија за издавање хартии 
од вредност; 

б) надоместоци за дозволи за работење на сите ов-
ластени учесници на пазарот со хартии од вредност, 
односно брокерски куќи, берзи, депозитари, банки, 
брокери и инвестициони советници; 

в) надоместоци утврдени со Законот за инвестицио-
ните фондови; 

г) надоместоци утврдени со Законот за преземање 
на акционерски друштва; 

д) надоместоци за согласност на актите на здруже-
нијата на учесниците на пазарот на хартии од вредност; 

ѓ) надоместоци за согласност за именување на дире-
ктори на учесниците на пазарот на хартии од вредност; 

е) надоместоци за реализирани берзански трансак-
ции од кои берзите остваруваат приходи; 

ж) надоместоци од приходите на брокерските 
друштва; 

з) надоместоци од приходите на депозитари; 
ѕ) надоместоци за вршење теренска контрола кај 

учесници на пазарот на хартии од вредност; 
и) надоместоци за разгледување и проверка на изве-

штаите на акционерски друштва со посебни обврски за 
известување и 

ј) други приходи што Комисијата ги остварува од 
своето работење. 

Во оспорените ставови 2 и 3 на овој член, предвиде-
но е дека Комисијата ја утврдува со тарифник содржи-
ната и висината на надоместоците од ставот 1 на овој 
член и дека Владата на Република Македонија дава 
согласност на тарифникот. 

6. Од наведените одредби од Законот за хартии од 
вредност произлегува дека Комисијата за хартии од 
вредност е основана со Законот, како самостојно регула-
торно тело, со јавни овластувања утврдени со овој закон.  

Уставот на Република Македонија не содржи одредби 
кои директно се однесуваат на регулаторните тела, меѓу-
тоа уставната основа за постоењето на регулаторните тела 
индиректно може да се изведе од одредбите на Амандман 
XX од Уставот, според кој за прекршоци определени со 
закон, санкција може да изрече орган на државната упра-
ва или организација и друг орган што врши јавни овласту-
вања, како и од Амандман XXI, според кој правото на 
жалба или друг вид на правна заштита против поединеч-
ни правни акти донесени во постапка во прв степен пред 
орган на државната управа или организација и друг орган 
што врши јавни овластувања се уредува со закон, и од 
член 50 од Уставот, според кој се гарантира судска зашти-
та на законитоста на поединечните акти на државната 
управа и на другите институции што вршат јавни овласту-
вања. Имајќи предвид дека регулаторните тела вршат јав-
ни овластувања определени со закон, произлегува дека 
овие уставни одредби се однесуваат и на регулаторните 
тела, па така со Амандманот XX на регулаторните тела 
им се дадени овластувања и да изрекуваат санкции, што 
претставува еден од начините на кој тие ја остваруваат 
функцијата на контрола заради примена на законите и 
другите прописи од нивната надлежност. 

Комисијата за хартии од вредност е институција чија 
задача е да го регулира и да врши надзор над финанси-
скиот пазар во Република Македонија и да го поттикну-
ва неговиот развој. Поради тоа таа претставува регула-
тор на финансискиот пазар. Таа не претставува државен 
орган, туку самостојна и независна регулаторна инсти-
туција која има голема одговорност, односно бројни ре-
гулаторни, надзорни, развојни и други функции.  

Заради нејзината независност и самостојност, Ко-
мисијата за хартии од вредност не се финансира од Бу-
џетот на Република Македонија, туку таа самостојно, 
согласно оспорениот член 227 од Законот, обезбедува 
средства за нејзината работа.  
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Подносителот на иницијативата одредбата од членот 
227 ставовите 2 и 3 ја оспорува од аспект на член 33 од 
Уставот, според која секој е должен да плаќа данок и 
други јавни давачки и да учествува во намирувањето на 
јавните расходи на начин утврден со закон, и од аспект 
на член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, според која Со-
бранието на Република Македонија ги утврдува јавните 
давачки. Повикувањето на овие уставни одредби според 
мислењето на Судот е несоодветно, бидејќи во конкрет-
ниот случај, надоместоците утврдени во членот 227 од 
Законот не претставуваат јавни давачки, туку надоме-
сток за услуги и активности кои ги врши Комисијата за 
хартии од вредност на барање на субјектите. 

Оспорената одредба, исто така, според Судот не би 
можела да се доведе во корелација со одредбата од 
член 8 став 1 алинеја 4 и член 91 став 1 алинеја 5 од 
Уставот, бидејќи Комисијата за хартии од вредност не 
претставува државен орган, односно орган на извршна-
та власт, туку специфичен и самостоен орган кој врши 
јавни овластувања.  

При уставно-судската анализа на овластувањето на 
Комисијата да ја определува висината на надоместоците 
со подзаконски акт, Судот поаѓа од положбата на Коми-
сијата за хартии од вредност како самостојно и регула-
торно тело, кое е задолжено за регулирање и контрола 
на работењето со хартии од вредност на територијата на 
Република Македонија. Како регулаторно тело на фи-
нансискиот пазар, Комисијата за хартии од вредност е 
надлежна за спроведување на Законот за хартии од вред-
ност, Законот за инвестициони фондови и Законот за 
преземање на акционерски друштва. Меѓутоа, самостој-
носта и независноста на Комисијата за хартии од вред-
ност и нејзината регулаторна функција се изразуваат и 
во овластувањето за донесување на сопствени акти зара-
ди примена на законите за чиешто спроведување таа е 
надлежна, кои што акти имаат задолжителен карактер за 
сите учесници на пазарот на хартии од вредност.  

Според Судот, не би требало да се проблематизира 
самото овластување на Комисијата за хартии од вред-
ност, согласно Законот за хартии од вредност, да донесу-
ва подзаконски акти заради спроведување на законите 
од областа на пазарот на хартии од вредност. Во таа 
смисла за Судот не е спорно ниту овластувањето на Ко-
мисијата за хартии од вредност да донесува Тарифник за 
висината на надоместоците што таа ги наплатува, дотол-
ку повеќе што Комисијата не се финансира од буџетски 
средства, туку од сопствени извори на приходи, односно 
од надоместоците утврдени во членот 227 од Законот. 

Меѓутоа, одредбите од оспорените ставови 2 и 3 на 
член 227 од Законот, според Судот не се во согласност 
со принципот на владеење на правото што како темел-
на вредност на уставниот поредок е утврден во член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот.  

Ова поради тоа што во оспорената одредба не се содр-
жани никакви критериуми, ниту пак рамка врз основа на 
кои би се утврдувала висината на надоместоците. Од фор-
мулацијата на членот 227 од Законот, исто така, не е сосема 
јасно за какви надоместоци станува збор, односно дали ста-
нува збор за надоместок на трошоци што ги прави Комиси-
јата при одлучувањето, или пак се работи за надоместок во 
вид на цена за услугата. Врз основа на анализа на други 
одредби од Законот, може да се заклучи дека, во однос на 
некои од надоместоците (надоместок за одобрение за изда-
вање на хартии од вредност), станува збор за трошоци што 
ги прави Комисијата. Така на пример согласно член 14 став 
3 (одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на 
јавна понуда), трошоците за разгледување и одобрување на 
барањето за издавање одобрение паѓаат на товар на издава-
чот согласно со Тарифникот на Комисијата од членот 227 
став 2 на овој закон. Иста одредба е содржана во член 27 
став 8 кој се однесува на давање на одобрение за издавање 
на хартии од вредност по пат на приватна понуда. 

Оттука, според оценката на Судот, даденото закон-
ско овластување на Комисијата за хартии од вредност 
да ја утврдува висината на наведените надоместоци без 
постоење на законска рамка остава можност за арби-
трерност и води кон утврдување на права и обврски на 
граѓаните и правните лица со подзаконски акт што е 

спротивно на уставното начело на владеењето на пра-
вото. Можноста од арбитрерност на Комисијата при 
определувањето на висината на надоместоците е до-
толку поголема ако се знае дека Комисијата обезбедува 
средства целосно од сопствени приходи, односно дека 
таа не се финансира од Буџетот, така што надоместоци-
те утврдени во членот 227 всушност претставуваат из-
вор на приходи од кои се финансира Комисијата, од-
носно од кои таа обезбедува средства за работа.  

Поради наведеното Судот утврди дека одредбата од 
член 227 ставови 2 и 3 од Законот за хартии од вред-
ност не е во согласност со одредбата од член 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот.  

Имајќи предвид, исто така, дека на одредбата од 
член 227 став 2 се упатува во други одредби од Зако-
нот, поточно во одредбите од член 14 став 3 и член 27 
став 8, Судот оцени дека и овие одредби не се во сог-
ласност со наведениот член од Уставот.  

Со оглед на фактот што Тарифникот за содржината 
и висината на одделни надоместоци што ги наплатува 
Комисијата за хартии од вредност е донесен врз основа 
на одредбата од членот 227 став 2 од Законот, Судот 
оцени дека тој не е во согласност со Уставот и со Зако-
нот за хартии од вредност.  

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова – Ристова, Мир-
јана Лазарова-Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани.  
    У.бр. 66/2006                            Претседател 
4 јули 2007 година         на Уставниот суд на Република  
          Скопје                            Македонија, 

    Махмут Јусуфи, с.р. 
___________ 

1092. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/92), на седницата одржана на 
27 јуни 2007 година, донесе   

О Д Л У К А  
1. СЕ УКИНУВА Правилникот за критериумите за 

утврдување на организационите единици во јавните 
здравствени установи кои не можат да се издаваат под 
закуп („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.32/2006 и 4/2007), донесен од министерот за здрав-
ство на Република Македонија.  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија".  

3. Уставниот суд на Република Македонија по иници-
јатива на Цветанка Пехческа, Оливера Аџиоска, Цветанка 
Биџоска, Велика Апостолоска, Каролина Спиркоска, Вио-
лета Ангелеска, Мена Јакимоска, Весна Пацаноска, Мари-
ка Караџоска и Христина Трајчевска, сите од Прилеп, 
поднесена лично и преку полномошник Симон Петрески, 
адвокат од Прилеп и по сопствена иницијатива, со Реше-
ние У.бр.16/2007 од 8 и 9 мај 2007 година поведе постап-
ка за оценување на уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се 
постави прашањето за неговата согласност со членот 8 
став 1 алинеја 3 и 4, членот 9 и членот 32 став 5 од Уста-
вот на Република Македонија, како и со членот 55 став 1, 
членот 56 став 1 и членот 61 став 1 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа.  

4. Судот на седницата утврди дека според содржи-
ната на оспорениот член 9 од Правилникот, во јавните 
здравствени установи не се издава под закуп службата 
за превентивна стоматолошка заштита на деца со еден 
стоматолошки тим (доктор на стоматологија и аси-
стент) за секои 4.500 деца до 14 годишна возраст.  

Судот на седницата, исто така, утврди дека со Пра-
вилникот се утврдуваат критериумите врз основа на 
кои се уредува кои организациони единици во јавните 
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здравствени установи кои вршат итна медицинска по-
мош, домашно лекување, итна стоматолошка помош, 
превентивна здравствена заштита на предучилишни и 
училишни деца до 18 години, поливалентна патронажа 
и делови од службите на медицина на трудот не можат 
да се издаваат под закуп. Притоа, во овие одредби се 
содржани критериуми како што се: возраста на пациен-
тите, бројот на населението, бројот на медицинските 
тимови и нивниот состав и огранизациски елементи ка-
ко работа во смени или дежурства, вработен возач или 
пак поседување на возило од одреден вид и други. Во 
зависност од овие критериуми зависи дали во приватни 
или јавни здравствени организациони единици ќе се 
оствари правото на здравствена заштита на граѓаните и 
положбата на вработените во тие единици.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се едни од темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија.  

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

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право на 
работа, слободен избор на вработување, заштита при ра-
ботењето и материјална обезбеденост за време на при-
времена невработеност. Според став 2 од овој член, се-
кому, под еднакви услови, му е достапно секое работно 
место. Според став 5 од истиот член на Уставот, оства-
рувањето на правата на вработените и нивната положба 
се уредуваат со закон и со колективни договори.  

Според член 91 алинеја 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија, Владата на Република Македонија ја утврдува по-
литиката на извршување на законите и другите прописи на 
Собранието и е одговорна за нивното извршување.  

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 
44/2002), министерот меѓу другото, донесува правил-
ници за извршување на законите кога за тоа е овластен 
со закон. Според член 56 став 1 од овој закон, со пра-
вилник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби 
на законите и другите прописи заради нивно извршува-
ње, а според член 61 став 1 од овој закон, со актите 
што ги донесува министерот не може за граѓаните и 
другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, 
ниту да се пропишува надлежност на други органи.  

Според член 200-к став 1 од Законот за здравствена-
та заштита (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), деловите од објектите и опремата на 
постојните јавни здравствени установи во кои се врши 
примарна здравствена заштита, стоматолошка здрав-
ствена заштита и фармацевтска дејност се трансформи-
раат, односно се приватизираат по пат на издавање под 
закуп на простор и опрема, под услов закупецот да осно-
ва приватна здравствена установа за вршење на соодвет-
ната дејност, во согласност со овој закон.  

Според став 2 од истиот член од Законот, за врше-
ње на дејноста од ставот 1 на овој член во јавните 
здравствени установи под закуп се издаваат просторот 
и опремата на деловите кои претставуваат организаци-
она, просторна, техничка и функционална целина (во 
натамошниот текст: организациона единица).  

Оттаму, во овие одредби најнапред се определува 
кои делови од објектите и опремата на примарната 
здравствена заштита, стоматолошката здравствена за-
штита и фармацевтската дејност, како организациони 
единици во јавните здравствени установи, се издаваат 
под закуп, при што, издавањето под закуп се врши под 
единствен услов закупецот да основа приватна здрав-
ствена установа за вршење на соодветната дејност.  

Според став 3 од истиот член од Законот, Владата 
на Република Македонија, по предлог на Министерс-
твото за здравство може да донесе одлука по пат на за-

куп да се трансформираат, односно приватизираат и 
други делови од јавните здравствени уставнови. Отта-
му, во оваа одредба, како втор услов е определено дека 
деловите од објектите и опремата треба да претставу-
ваат организациона, просторна, техничка и функцио-
нална целина, односно организациона единица.  

Според став 4 од истиот член од Законот, под закуп не 
можат да се издаваат организациони единици во јавните 
здравствени установи што вршат итна медицинска помош 
и домашно лекување, итна стоматолошка помош, превен-
тивна здравствена заштита на предучилишни и училишни 
деца до 18 години, поливалентна патронажа, дел од служ-
бите на медицина на трудот, превентивна стоматолошка 
заштита и организационите единици на Стоматолошкиот 
клинички центар, според критериумите кои со општ акт 
ќе ги утврди министерот за здравство.  

Карактеристично за ставот 4 на членот 200-к од За-
конот, е дека прави разграничување по однос на во-
зраст и тоа до 18 години само по однос на превентив-
ната здравствена заштита на предучилишни и училиш-
ни деца, од каде произлегува заклучокот дека возраста 
како критериум не е застапена по однос на останатите 
органи-зациони единици што не се издаваат под закуп, 
меѓу кои и превентивната стоматолошка заштита.  

Врз основа на вака направената анализа произлегу-
ва дека законодавецот се определил од целината на 
стоматолошката здравствена заштита да не се издава 
под закуп превентивната стоматолошка заштита, вклу-
чувајќи ги тука и организационите единици на Стома-
толошкиот клинички центар.  

Како критериум за издавање на стоматолошката 
здравствена заштита (без превентивната стоматолошка 
заштита и организационите единици на Стоматоло-
шкиот клинички центар) во Законот е определено заку-
пецот да основа приватна здравствена установа за вр-
шење на соодветната дејност, а деловите од објектите и 
опремата да претставуваат организациона, просторна, 
техничка и функционална целина.  

Наспроти тоа, од содржината на членот 200-к став 4 
од Законот, како и воопшто од анализата на Законот во 
целина, во претходната постапка Судот утврди дека не 
постојат општи критериуми и параметри како што се: 
одреден број на пациенти, нивната возраст или број на ме-
дицински тимови врз основа на кои ќе може да се опреде-
ли кои делови од објекти на превентивната стоматолошка 
заштита нема да се издаваат под закуп, кои критериуми се 
среќаваат во оспорениот член 9 од Правилникот.  

Оттаму, со ваквото пропишување, од страна на ми-
нистерот за здравство, во оспорениот член 9 од Правил-
никот изворно се утврдуваат критериумите за организа-
цините единици што не се издаваат или се издаваат под 
закуп, за што не постои законска рамка што согласно 
Уставот е надвор од ингеренциите на извршната власт. 
Според тоа станува збор за прешироко, надвор од Устав 
и закон искористено овластување кое, според Судот, 
значи навлегување на извршната во законодавната власт 
со што се повредува принципот за поделба на државната 
власт на законодавна, извршна и судска, што не е во сог-
ласност со член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот.  

Потоа, како критериуми за неиздавање на организа-
ционите единици на превентивната стоматолошка за-
штита во оспорениот член 9 од Правилникот е определе-
на категоријата деца и тоа само до 14 годишна возраст, 
еден стоматолошки тим (доктор на стоматологија и аси-
стент) и бројот од 4.500 деца до наведената возраст.  

Според тоа, возраста на корисникот на превентивна-
та стоматолошка заштита, бројот на тимови и бројот на 
население се критериумите од кои зависи дали одредена 
организациона единица ќе може да биде издадена под 
закуп или не, кои како такви се утврдени со подзаконски 
акт, а не со закон. Ова понатаму се рефлектира и по од-
нос на положбата на лицата кои вршат превентивна сто-
матолошка заштита, од причина што во зависност од 
околноста дали ќе бидат исполнети критериумите од 
членот 9 од Правилникот тие ќе ја вршат дејноста во 
приватна или пак во јавна здравствена установа.  
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Оттаму, станува збор за одредба од подзаконски акт 
во која се определуваат критериуми, од кои зависи по-
ложбата на вработените во превентивната стоматоло-
шка заштита што не е во согласност со членот 32 став 5 
од Уставот, кој определува дека положбата на вработе-
ните се уредува со закон и колективен договор, но не и 
со подзаконски акти.  

Воедно, заради вака определените критериуми, спо-
ред оцена на Судот се создава и состојба на нееднаквост 
на граѓаните на Република Македонија, како крајни ко-
рисници на превентивната стоматолошка заштита. Ова 
од причина што во зависност од тоа дали во одредени 
средини ќе бидат исполнети или не предвидените крите-
риуми од членот 9 од Правилникот ќе зависи дали граѓа-
ните ќе имаат можност да ја остварат оваа заштита во 
јавна или во приватна организациона единица, или пак 
ќе имаат можност да бираат. Ова уште повеќе ако се има 
предвид концептот на Законот за здравственото осигу-
рување во чии одредби е определено дека за извршува-
ње на здравствените услуги Фондот склучува договори 
со здравствените установи, што значи можност за целос-
но учество на граѓаните во трошоците на лекување до-
колку тоа го остварат во приватна здравствена установа 
што не склучила договор со Фондот.  

Ова од причини што членот 9 од Уставот на граѓаните 
им гарантира еднаквост во правата без оглед на нивната 
возраст или место на живеење, што не може да се каже 
дека е запазено со оспорениот член 9 од Правилникот.  

Во Правилникот не е сосема јасно утврдено кои ор-
ганизациони единици на превентивната стоматолошка 
заштита и под кои услови ќе се издаваат, односно нема 
да се издаваат под закуп, што наведува на заклучокот 
дека станува збор за норма со нејасна содржина што не е 
во согласност и со владеењето на правото, како темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македони-
ја, утврдена во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. Ова 
од причина што создадената норма не треба да биде лес-
но разбирлива само за оној што ја креирал, туку и за 
оние што ја применуваат и оние на кои се однесува, а во 
овој случај тоа е една широка популација на граѓани да-
ватели и приматели на здравстени услуги.  

Анализирајќи ја уставноста и законитоста на оспо-
рениот член 9 од Правилникот, врз основа на член 14 
од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија, Судот не можеше да не ја земе предвид и содр-
жината на останатите одредби од Правилникот.  

Ова, пред се, од причина што Судот оцени дека и за 
нив законодавецот во целината на Законот за здрав-
ствената заштита и посебно во членот 200-к став 4 не 
ги предвидел како решавачки критериум за издавање 
или пак неиздавање под закуп: возраста на пациентите, 
бројот на населението, бројот на медицинските тимови 
и нивниот состав, огранизациските елементи како: ра-
бота во смени или дежурства, вработен возач или пак 
поседување на возило од одреден вид и така натаму. 
Понатаму, во зависност од овие критериуми, според 
целината на Правилникот зависи дали правото на 
здравствена заштита на граѓаните и положбата на вра-
ботените во тие единици ќе се остварува во приватни 
или во јавни здравствени организациони единици.  

Имено, од анализата на целината на Законот за 
здравствената заштита произлегува дека во него како ус-
лови или пак критериуми се среќаваат: еден или повеќе 
здравствени работници со високо образование, приори-
тет по однос на здравствените работници кои се распо-
редени на работни места во организационата единица 
најмалку шест месеца пред денот на влегувањето во си-
ла на овој закон и другите работници кои закупецот со 
договорот за закуп ги презел, што донекаде, но не во це-
лост ја дава претставата за тоа што би претставувал кри-
териумот еден медицински или стоматолошки тим утвр-
ден во Правилникот. Меѓутоа, по однос на останатите 
критериуми како што се возраста на пациентите, бројно-
ста на населението, број на тимови, организираност во 
смени во Законот не се среќава поблиско определување.  

Потоа, според оцена на Судот постои истата непре-
цизност во нормирањето на останатите одредби од Пра-
вилникот што се среќава како и кај оспорениот член 9. 
Исто така, поради истите причини изнесени по однос на 

оспорениот член 9 од Правилникот, Судот оцени дека и 
со целината на одредбите од Правилникот, граѓаните што 
се корисници на здравствени услуги се доведуваат во не-
еднаква положба, а правата и положбата на вработените 
во итната медицинска помош, домашното лекување, итна-
та стоматолошка помош, превентивната здравствена за-
штита на предучилишни и училишни деца до 18 години, 
поливалентната патронажа и деловите од службите на ме-
дицина на трудот наместо со закон и со колективен дого-
вор, во овој случај, се уредени со подзаконски акти.  

Оттаму, сумирајќи ја направената анализа Судот 
оцени дека покрај оспорениот член 9 од Правилникот и 
Правилникот во целина не е во согласност со членот 8 
став 1 алинеја 3 и 4, член 9, член 32 став 5 и член 91 
алинеја 1 од Уставот.  

Воедно заради навлегувањето во изворно утврдува-
ње на критериумите од кои зависи дали одредени орга-
низациони единици ќе бидат или нема да бидат издава-
ни под закуп, а со тоа и какви ќе бидат правата и по-
ложбата на корисниците на здравствените услуги и 
вработените во здравствените установи, постои и не-
согласност на оспорениот член 9 од Правилникот и 
Правилникот во целина со членовите 55 став 1, 56 став 
1 и 61 став 1 од Законот за организација и работа на ор-
ганите на државната управа. Ова од причина што со 
актите што ги донесува министерот во функција на из-
вршување и разработка на одделни одредби од закони-
те не може за граѓаните и другите правни лица да се 
утврдуваат права и обврски, што овде не е случај.  

Поради сето наведено, Судот оцени дека Правилни-
кот не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 и 4, 
членот 9 и членот 32 став 5 од Уставот на Република 
Македонија, како и со членот 55 став 1, членот 56 став 
1 и членот 61 став 1 од Законот за организација и рабо-
та на органите на државната управа.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова–Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов.   
     У.бр.16/2007                            Претседател 
27 јуни 2007 година       на Уставниот суд на Република  

    Скопје                                 Македонија, 
                                            Махмут Јусуфи, с.р. 

_______________________________________________  
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
147. 

Врз основа на член 56 точка 14 од Законот за здрав-
ственото осигурување (“Сл.весник на РМ” бр. 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007 и 36/2007), а во врска со член 9 од 
Правилникот за начинот на плаќање на лабораториски-
те испитувања во специјалистичко-консултативна зд-
равствена заштита по упат на избран лекар, Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на ден 05.06.2007 годи-
на, ја донесе следната    

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИОТ ПОЕН 
ОД ЧЛЕН 9 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИС-
ПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОН-
СУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО  

УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР  
Член 1 

Во членот 1 од Одлуката за утврдување на вредно-
ста на основниот поен од член 9 од Правилникот за на-
чинот на плаќањето на лабораториските испитувања во 
специјалистичко консултативната здравствена заштита 
по упат на избран лекар бр.02-7623/4 од 24.12.2001 го-
дина, донесена од Управниот одбор на Фондот, бројот: 
“5,20 денари” се заменува со бројот: “5,40 денари”. 
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Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на донесување-

то, а ќе се применува од денот на влегување во сила на 
измената и дополнувањето на Правилникот за начинот 
на плаќањето на лабораториските испитувања во спе-
цијалистичко-консултативната здравствена заштита по 
упат на избран лекар донесена на седницата на Управ-
ниот одбор од 05.06.2007 година.  
    Бр. 02-7650/11                                Управен одбор 
5 јуни 2007 година                              Претседател, 

   Скопје                                   Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

148. 
Врз основа на член 32, 34 и 56 став 1 точка 3 од За-

конот за здравственото осигурување (“Сл. весник на 
РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на ден 05.06.2007 го-
дина, ја донесе следната    

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВО-
ТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРО-
ШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ  

Член 1 
Со врши измена и дополнување на Одлуката за 

утврдување на висината на учеството на осигурените 
лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и 
лековите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 48/2001, 52/2001, 17/2005, 47/2005).  

Член 2 
Се изменува табеларниот дел на член 3 и тоа: 
 

Здравствени услуги во примарна 
здравствена заштита Партиципација 

Пломбирање на заб со амалгам 100,00 
Пломбирање на заб со композитен 
материјал 200,00 
Вадење на заб 120,00 
Ендодонска терапија 200,00 
Останати стоматолошки услуги 
освен превентивните 150,00 

 
Член 3 

Се овластува стручната служба на Фондот да изго-
тви упатство за примена на оваа одлука.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се објави по добивањето согласност од министерот 
за здравство. 
   Бр. 02-7650/15                                Управен одбор 
5 јуни 2007 година                              Претседател, 

   Скопје                                   Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

149. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 став 1  од Законот за здравственото осигурува-
ње (“Сл.весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 
36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на  
05.06.2007 година, донесе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА  

Член 1 
Во Правилникот за индикациите за остварување на 

право на ортопедски помагала (“Сл.весник на РМ” бр. 
111/2000, 4/2001, 56/2001, 71/2001, 41/2003, 47/2003, 
73/2005, 3/2006 и 137/2006), во членот 39 после ставот 
3 се додава нов став 4 кој гласи: 

“Слушен апарат не се доделува на наполно глуви 
лица.” 

Член 2 
Членот 40 се менува и гласи: 
“Осигурените лица кои се наполно глуви (практич-

но глуви) кај кои постои обострана трајна загуба на 
слухот и кај кои со употреба на слушен апарат (ампли-
фикатор) не може да се постигне задоволителна говор-
на и слушна комуникација имаат право од вградување 
на кохлеарен имплант врз основа на конзилијарно мис-
лење  од соодветната клиника. 

Осигурените лица кои имаат вграден кохлеарен имп-
лант имаат право на подесување (фитинг) на апаратот и 
потрошен материјал 30 батерии месечно и приклучок. 

При набавката на потрошниот материјал и приклу-
чокот осигурените лица учествуваат со 10% во вкупни-
те трошоци на потрошниот материјал.  

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави  
по добивањето на согласност од министерот за здравство. 
   Бр. 02-7650/14                                Управен одбор 
5 јуни 2007 година                              Претседател, 

   Скопје                                   Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

150. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 став 1  од Законот за здравственото осигурува-
ње („Сл.весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 
36/200), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на  
05.06.2007 година, донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБО-
РАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР  
Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќањето на лабо-
раториските испитувања во специјалистичко-консулта-
тивната здравствена заштита по упат на избран лекар 
(“Сл. весник на РМ” бр. 10/2002, 17/2002, 137/2006, 
41/2007 и 62/2007), во членот 2 во табела III - Основни 
биохемиски испитувања, под реден број 6, по зборови-
те: “Ензимски статус - АЛАТ (ГПТ)” се додаваат збо-
ровите: “и АСАТ (ГОТ)”.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави  
по добивањето на согласност од министерот за здравство. 
   Бр. 02-7650/10                                Управен одбор 
5 јуни 2007 година                              Претседател, 

   Скопје                                   Аљбон Џемаили, с.р. 
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