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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3375.
Врз основа на членот 129 став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република
Македонија" број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10,
145/10, 97/11 и 13/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 ноември 2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА
МАКЕДОНСКАТА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
I. За член на Советот на Македонската радио-телевизија се именува
- м-р Гуле Гулев, асистент на Економскиот институт при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4621/1
5 ноември 2012 година
Скопје

Стр.

Стр.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3376.
Врз основа на член 17-аод Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука недвижните ствари евидентирани во
Имотен лист број 4844 за Катастарска општина Пробиштип, во сопственост на Република Македонија, се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Пробиштип и тоа:

Правилник за подготвување, донесување и изменување на Годишниот
план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од
здравственото осигурување..................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот,
постапките и поблиските критериуми
за утврдување на привремена спреченост за работа поради болест и повреда или потреба за нега на болен член
од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за
работа во зависност од видот на болеста и повредата......................................
Огласен дел...........................................
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- Колективна зграда на КП број 562/2 на ул.Плавица број 4 со бр. на зграда 1, влез 1, кат приземје, број 1
со површина од 36 м2,
- Колективна зграда на КП бр 562/3 на ул.Плавица
број 2, бр. на зграда 1, влез 1, кат приземје, бр.1 со површина од 53 м2,
- Колективна зграда на КП 562/4 на ул.Плавица бр.4,
бр. на зграда 1, влез 1, кат приземје, бр.1 со површина
од 32 м2,
- Колективна зграда на КП 562/5 на ул.Плавица
бр.6, бр. на зграда 1, влез 1, кат приземје, бр.1 со површина од 52 м2,
- Колективна зграда на КП 562/6на ул.Плавица, бр.
на зграда 2, влез 003, кат приземје, бр.000 со површина
од 12 м2,
- Колективна зграда на КП 562/6 помошен објект
на ул.Плавица, бр. на зграда 2, влез 003, кат приземје,
бр.000 со површина од 12 м2,
- Колективна зграда на КП 562/8на ул.Доне Божинов, бр.на зграда 1, влез 1, кат приземје, бр.1 со површина од 61 м2,
- Колективна зграда на Кп бр. 562/8 на ул.Доне Божинов зграда 2 помошен објект, влез 1 на приземеје
со површина од 24 м2,
- Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр. на зграда 1, влез 1, кат подрум, бр.1 со
површина од 11 м2,
- Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр. на зграда 1, влез 1, кат 1, со површина
од 249 м2,
- Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр. на зграда 1, влез 1, кат 2 бр.1, со површина од 228 м2,
- Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр. на зграда 1, влез 1, кат приземје, со површина од 186 м2,
- Колективна зграда на КП 977 /1 на ул.Јордан Стојанов, бр 8, бр. на зграда 1, влез 1, кат подрум, со површина од 174м2,
- Колективна зграда на КП 977 /1 на ул. Јордан Стојанов, бр 8, бр. на зграда 2, влез 1, кат приземје , со површина од 42 м2,
- Колективна зграда на КП 549 /1 на ул.Доне Божинов, бр. на зграда 7, влез 1, кат приземје, со површина
од 96 м2,
- Колективна зграда на КП 549 /1 на ул.Доне Божинов , бр. на зграда 8, влез 1 , кат приземје, со површина од 324 м2,
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- Колективна зграда на КП 549 /1 помошен објект
на ул. Доне Божинов, бр. на зграда 9, влез 1, кат приземје, со површина од 26 м2,
- Колективна зграда на КП 549 /1 помошен објект
на ул.Доне Божинов, бр. на зграда 11, влез 1, кат приземје, со површина од 35 м2.
Имотен лист бр. 114 за Катастарска општина Добрево и тоа:
- Колективна зграда на КП бр.1734 во Добрево бр.
на зграда 1, влез 1, кат приземје, бр.1 со површина од
4м2,
- Колективна зграда на КП бр.1734 во Добрево бр.
на зграда 1, влез 1, кат приземје, бр.1 со површина од
149м2,
- Колективна зграда на КП бр.1734 во Добрево бр.
на зграда 1, влез 1, кат 01, бр.2 со површина од 161м2,
- Колективна зграда на КП бр.1734 во Добрево бр.
на зграда 2, влез 1, кат приземје со површина од 62 м2,
- Колективна зграда на КП бр.1734 во Добрево бр.
на зграда 2, влез 1, кат 01 , бр.1 со површина од 129 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-4100/1
30 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3377.
Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
30.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за
дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр.9, за градежното
земјиште евидентирано во Имотен лист број 55452 согласно Детален урбанистички план за населба Козле
М.З. „П.Б.-Кочо“ дел А, кое претставува:
-КП бр. 3729/4 КО Карпош со површина од 47 м2 .
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-7656/1
30 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3378.
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за
трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008,
42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД за стопанисувањето со деловен простор во државна сопственост Скопје, на седницата, одржана на 30.10.2012 година,
донесе
ОДЛУКA
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД
4.6.2011 ГОДИНА ДО 31.12.2011 ГОДИНА
Член 1
Се одобруваат ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со
деловен простор во државна сопственост - Скопје за
период од 4.06.2011 година до 31.12.2011 година усвоени од Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна
сопственост – Скопје, со Одлука бр.02-2051/4 од
18.9.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-7671/1
30 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3379.
Врз основа на член 139 став (2) од Законот за заштита на природата ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010,
47/2011, 148/2011 и 59/2012), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
HA ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК
ГАЛИЧИЦА-ОХРИД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Статутарната
одлука за изменување на Статутот на Јавната установа
Национален парк Галичица - Охрид, Република Македонија, бр. 02-375/3-2 од 25.10.2012 година, донесена
од Управниот одбор на Јавната установа Национален
парк Галичица - Охрид, Република Македонија, на седницата, одржана на 3.09.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41-7710/1
30 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 4 - Бр. 138
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3380.
Врз основа на член 54-а став 1, од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН
ТЕАТАР-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија му престанува користењето на движна
ствар со следните карактеристики:
Патничко моторно возило со регистарски ознаки
SK-620-SB
- марка BMW
- тип 520 I,
- шасија број WBADD11090BN40815,
- мотор број 206S335841544
- година на производство 1997 г.
- сила на моторот 110 kw/ks
- работна зафатнина на моторот 1991 см 3
- форма или намена на каросерија-лимузина
- боја на каросерија 98-темно сина.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Националната установа Македонски народен театар-Скопје.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи, склучува договор со директорот на Националната установа Македонски народен театар-Скопје, со кој
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од
членот 1 од оваа одлука, која се дава на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-7873/1
30 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3381.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2012 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ИНСТИТУТОТ ЗА
АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за економија му престанува користењето на
движната ствар – патничко моторно возило „Форд мондео“ тип 1.8; број на шасија WFONHNGBBNXP831802,
година на производство 1999; запремина 1780 ццм; седишта 4+4.
Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Институтот за акредитација на Република Македонија.
Член 3
Министерот за економија склучува договор со директорот на Институтот за акредитација на Република
Македонија за правата и обврските за движната ствар
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. 41-7819/1
30 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3382.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
180/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ
АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ
СО ЦЕЛ ПРОМОВИРАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ
ОДНОСИ
Член 1
Со оваа одлука се врши распределба на
10.000.000,00 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2012 година, раздел
04010 – Секретаријат за спроведување на Рамковен договор, потпрограма 21 – Промоција на меѓуетнички односи, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации со цел промоција на
меѓуетничките односи, на следниве здруженија и фондации:

6 ноември 2012

Бр. 138 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 138

6 ноември 2012

6 ноември 2012

Бр. 138 - Стр. 7

Член 2
Здруженијата и фондациите од член 1 од оваа одлука, во рок од 30 дена по завршувањето на своите програмски активности треба да достават извештај за користењето на средствата до Секретаријатот за спроведување на Рамковен договор при Владата на Република
Македонија.
Член 3
За реализација на оваа одлука се грижи Секретаријатот за спроведување на Рамковен договор.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-8066/1
30 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3383.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011 и 44/2012) и
член 17 став 3 од Законот за концесии и други видови
на јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.11.2012
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЦРНА РЕКА И
УЧЕСТВО ВО ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
СО АД ЕЛЕМ
Член 1
Во Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река и учество во јавно приватно партнерство со АД ЕЛЕМ („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 129/2012) во насловот зборовите „и
учество во јавно приватно партнерство со АД ЕЛЕМ“
се бришат.

Член 2
Членот 4 се менува и гласи:
„ (1) Најповолниот понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација, ќе основа заедничка компанија со АД ЕЛЕМ, по што ќе се
склучи договорот за концесија за користење на вода
за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река.“
(2) Во заедничката компанија од став (1) на овој
член, АД ЕЛЕМ ги презема следните обврски:
- ХЕЦ Тиквеш да биде внесен во заедничката компанија 3 месеци по датумот на старт на изградба на
ХЕЦ Чебрен, а по одобрување на проектот и добивање
на градежна дозвола изградбата да ја заврши во рок од
7 години од денот на почетокот на градбата.
- Тргувањето со струја на заедничката компанија да
биде според пазарни услови (arms-length basis) така
што, продажбата на произведената електрична енергија
да не биде пониска од 85% од утврдената пазарна цена,
а при купувањето на електричната енергија да не биде
повисока од 115% од утврдената пазарна цена.
- Дополнителниот инпут на АД ЕЛЕМ да биде потребната енергија за работа на ХЕЦ Чебрен во ноќниот
период (00ч-07ч) во период од 9 години, до 300 GWh
годишно и до 180 MW капацитет, се до капацитетот и
техничките можности на РЕК Битола, земајќи ги во
предвид задолжителните јавни обврски на АД ЕЛЕМ,
по цена од производната цена АД ЕЛЕМ плус 3% маржа, со тоа што предвидени прекини кои ќе резултираат
со помалку енергија од нормалното мораат да и бидат
најавени на Компанијата однапред, најмалку 4 недели
пред предвидениот прекин. Цената по која ќе се продава електричната енергија од АД ЕЛЕМ ќе биде со
минимална цена од 25 ЕУР/MWh за 2012 година, прилагодена секоја година за просечното зголемување на
цената на електричната енергија за АД ЕЛЕМ во одлуката на Регулаторната Комисија за Енергетика.
(3) АД ЕЛЕМ ќе ги преземе сите инвестиции за реализација на концесискиот проект, предвидени како обврска на АД ЕЛЕМ со тендерската документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8266/2
4 ноември 2012 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 138

6 ноември 2012

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3384.
Врз основа на член 55 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и
член 14, став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08,
139/09 и 135/11), министерот за правда на ден
29.10.2012 година го донесе, следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА НОТАР
На нотарот Нушка Никола Стојаноска именувана за
вршење на нотарските работи на подрачјето на Основниот суд во Кавадарци, и престанува службата нотар
поради исполнување на условите за старосна пензија
согласно со Закон.
2. Решението влегува во сила на ден 31.10.2012 година.
Образложение
Со писмен допис бр. 04-3891/1 од 18.10.2012 година нотарот Нушка Стојаноска именувана за вршење на
нотарските работи на подрачјето на Основниот суд во
Кавадарци го извести Министерството за правда дека
ги исполнува условите за старосна пензија.
Постапувајќи по дописот на нотарот Нушка Стојаноска именувана за вршење на нотарските работи на
подрачјето на Основниот суд во Кавадарци, Министерството за правда изврши увид во досието на Нушка
Стојаноска од Кавадарци при што констатира дека лицето Нушка Стојаноска (татково име Никола) родена
на 12.10.1950 година, која е именувана за нотар на подрачјето на Основниот суд во Кавадарци со Решение
на министерот за правда бр. 04-3544/1 од 27.7.1999 година, ги исполнил условите за старосна пензија согласно со член 17 став (1) од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на РМ“ бр.
80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01,
85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 101/05, 70/06, 153/07, 152/08,
161/08, 81/09, 156/09, 83/10, 156/10, 24/11, 51/11 и
11/12).
Согласно со наведеното, а врз основа на член 14,
став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот,
Министерот за правда одлучи како во диспозитивот на
ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова решение може со тужба да поведе управен спор пред
Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот
на ова решение.
Бр. 04-3891/2
29 октомври 2012 година
Министер за правда,
Скопје
Блерим Беџети, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3385.
Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за
здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10,17/11 и
148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

НАРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ
СТАНДАРД ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ БР. 17
Член 1
Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за пријавување на
штетни организми бр. 17.
Член 2
Во постапката за спроведување на пријавување на
штетни организми, може да се примени меѓународниот
стандард за пријавување на штетни организми бр. 17
кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба.
Член 3
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „ Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.17-614/4
октомври 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.
Прилог

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ
Фитосанитарна мерка бр. 17
(2002)
ОДОБРУВАЊЕ
Овој стандард беше усвоен од привремената Комисијата за фитосанитарни мерки во ноември 2002 година.
ВОВЕД
ПРЕДМЕТ
Овој стандард ги пропишува правата, обварски и
одговорностите на договорните страни, поврзани со
пријавувањето на појавата, жариштето и ширењето на
штетните организми во подрачја за кои се надлежни.
Исто така, овој стандард обезбедува насоки за пријавување на успешното уништување на штетни организми
и воспоставување на подрачја во кои нема присуство
на штетни организми.
ЛИТЕРАТУРА
Утврдување на статусот на штетните организми во
подрачјето, 1998. ISPM бр. 8, ФAO, Рим.
Поимник на фитосанитарни термини, 2001. ISPM
бр. 5, ФAO, Рим.
Упатства за програмите за уништување на штетни
организми, 1999. ISPM бр.9, ФAO, Рим.
Упатство за анализа на ризик на штетни организми,
1996. ISPM бр. 2, ФAO, Рим.
Упатства за надзор, 1998. ISPM бр. 6, ФAO, Рим.
Упатство за известување при неусогласеност и дејствување при итни случаи, 2001. ISPM бр. 13, FAO, Рим.
Меѓународна конвенција за заштита на растенијата,
1997. ФAO, Рим.
Анализа на ризик на карантински штетни организми вклучувајќи анализа на ризик на животната средина
и генетски модифицирани организми, 2001. ISPM
бр.11, ФAO, Рим.
Услови за утврдување на слободни зони од штетни
организми, 1996. ISPM бр. 4, ФAO, Рим.
ДЕФИНИЦИИ
Дефинициите на фитосанитарни термини употребени во овој стандард може да се најдат во ISPM бр. 5
(Поимник на фитосанитарни термини).

6 ноември 2012

ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИ
Меѓународната конвенција за заштита на растенијата (1997 година) ги обврзува државите да ја пријават
појавата на жариштето и ширењето на штетни организми, со цел да се соопшти непосредна или потенцијална
опасност. Националните организации за заштита на
растенијата (NPPOѕ) имаат одговорност да соберат информации за штетните организми преку надзор, како и
да ја проверат евиденцијата на штетните организми собрана на тој начин. Појавата, жариштето или ширењето
на штетните организми, кои се дознаени врз основа на
набљудување, претходното искуство или анализа на
ризик од штетни организми (PRA), кое е непосредна
или потенцијална опасност, треба да се пријави во другите држави а особено во соседните, како и кај трговските партнери.
Извештаите за штетните организми треба да содржат информации за идентитетот на штетниот организам, локацијата, статусот на штетниот организам и
природата на непосредната или потенцијалната опасност. Тие треба да се обезбедат без непотребно одлагање преку електронски пат, преку директна комуникација, преку публикации достапни за јавноста и/или
преку Меѓународниот фитосанитарен портал -(International Phytosanitary Portal (IPP)) 1.
Извештаите за успешното уништување, утврдувањето на подрачјата во кои нема присуство на штетни
организми, како и други информации, може да се обезбедат со употреба на истата постапка како и за известувањето.
УСЛОВИ
1. Одредбите на IPPC за пријавување на штетните
организми
IPPC (1997 година) во однос на нејзината главна
цел „обезбедување на заедничка и ефикасна постапка
за спречување на ширењето и внесувањето на штетни
организми од растенијата и растителните производи
(Член I.1), бара државите да донесат одредба, на најповолен начин, за официјална национална организација
за заштита на растенијата,“ (Член IV.1) чии надлежности се состојат во следново:
„...надзорот на одгледуваните растенија, вклучувајќи
ги и обработените површини (полиња, плантажи, расадници, градини, оранжерии и лаборатории) и дивата флора, како и растенија и растителни производи кои се чуваат
или се транспортираат, особено со цел да се пријави појава, жариште и ширење на штетни организми, како и со
цел контрола на тие штетни организми, вклучувајќи ги и
извештаите од член VIII став 1 (а) ...“ (Член IV.2b).
Државите се одговорни за ширењето на нивните територии, за информациите за регулираните штетни организми (Член IV.3a) и од нив се бара „на најсоодветен
можен начин, да вршат надзор на штетните организми
и да ги ажурираат и поседуваат соодветните информации за статусот на штетните организми за да се поддржи категоризацијата на штетните организми, како и
развојот на соодветни фитосанитарни мерки. Овие информации треба да се достапни на договорните страни,
по нивното барање.“ (Член VII.2j), кои се обврзани да
„назначат контактна лице за размена на информации
поврзани со спроведувањето“ на IPPC (Член VIII.2).
Со овие функционални системи, државите се во
можност да го исполнат условите на IPPC:
„...да соработуваат една со друга, во најголема можна мера, при постигнувањето на целите на оваа конвенција (Член VIII.1), а особено да соработуваат во однос
1
IPP (Меѓународен фитосанитарен портал) е електронски механизам обезбеден од Секретаријатот на IPPC, за да се олесни размената на официјални фитосанитарни информации (вклучувајќи
и извештаи за штетни организми) помеѓу NPPO, RPPOи, и/или
Секретаријатот на IPPC.
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на размената на информации за штетни организми кај
растенијата, особено при пријавувањето на појава, жариште или ширење на штетни организми, што може да
биде непосредна или потенцијална опасност, во согласност со постапките кои може да ги утврди Комисијата... (Член VIII.1а).
2. Цел на пријавувањето на штетни организми
Главната цел на пријавувањето е да се соопшти за
непосредна или потенцијална опасност. Непосредна
или потенцијална опасност обично произлегува од појава, жариште или ширење на откриениот карантински
штетен организам во земјата или карантински штетен
организам за соседните земји и трговските партнери.
Обезбедувањето на точен и навремен извештај за
штетен организам, ја потврдува постапката за ефикасен
надзор и ефикасни системи за известување од земјите.
Пријавувањето на штетни организми овозможува
земјите да ги прилагодат нивните фитосанитарни услови и активности, како би можеле да се земат во предвид било какви промени за ризикот. Тоа дава корисни
сегашни и претходни информации за функционирањето на фитосанитарните системи. Точните информации
за статусот на штетните организми ја олеснуваат техничката оправданост на мерките и помагаат да се намали неоправданото попречување на трговијата. Секоја
држава за овие цели има потреба од извештаи за штетни организми и може да ги добие само преку соработка
со други земји. Фитосанитарните активности преземени од страна на земјите увозници, врз основа на извештаите за штетни организми, треба да бидат сразмерни
со ризикот и технички оправдани.
3. Национални одговорности
Националните организации за заштита на растенијата треба да донесат одредби, за да се обезбеди собирањето, проверката и анализата на извештаите за штетни организми на својата територија.
3.1 Надзор
Пријавувањето на штетните организми зависи од
поставеноста на националните системи за надзор, како
што се препорачува од IPPC (1997 година) (член
IV.2b). Информациите за пријавување на штетни организми, може да произлезат од било кој од двата вида на
системи за надзор на штетни организми, дефинирани
во ISPM бр. 6 (Насоки за надзор), од општ надзор или
од специфични испитувања. Системите треба да се
спроведат за да се утврди дека информациите се испратени до и собрани од страна на Националната организација за заштита на растенијата. Системите за надзор
и собирање, треба да работат континуирано и навремено. Надзорот треба да се спроведува во согласност со
ISPM бр. 6.
3.2 Извори на информации
Информациите за пријавување на штетни организми треба да се добијат директно од Националната организација за заштита на растенијата или да бидат доставени на истата од различни останати извори (истражувачки институции и списанија, веб-портали, производители и нивните списанија, други Национални организации за заштита на растенијата и т.н.). Општиот
надзор на Националната организација за заштита на
растенијата се состои во преглед на информациите од
останатите извори.
3.3 Проверка и анализа
Националните организации за заштита на растенијата треба да спроведат системи за проверка на извештаите за домашните штетни организми од официјалните и останатите извори (вклучувајќи ги и оние кои
им се предочени од страна на други држави). Ова треба
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да се изготви преку потврдување на идентификација на
соодветните штетни организми и изработка на прелиминарно определување на нивната географска распространетост, а со тоа и утврдување на „ статусот на
штетниот организам“ во земјата, според ISPM бр. 8
(Одредување на статусот на штетен организам во одредено подрачје). Националните организации за заштита
на растенијата треба да спроведат системи за анализа
на ризик од штетни организми (PRA), за да утврдат дали новите или неочекуваните ситуации на штетни организми претставуваат непосредна или потенцијална
опасност за нивната земја (земјата - известувач), налагајќи фитосанитарна постапка. Исто така PRA треба да
утврди дали пријавените ситуации може да бидат предмет на интерес на други земји.
3.4 Мотивација за пријавување на штетни организми на својата територија
Според можностите државите треба да го поттикнат пријавувањето на штетни организми кои ги има на
нивната територија. Од производителите или други лица можат да побараат официјално пријавување на новите или неочекуваните ситуации на штетни организми. Треба да се охрабрат во тоа (преку реклама, со заедничка акција, преку награда или пак со глоба за непријавување).
4. Обврски за пријавување
Обврската наведена во рамките на IPPC (1997 година, член VIII.1a) е да се пријави појава, жариште или
ширење на штетни организми, кои можат да бидат непосредна или потенцијална опасност. Државите треба
според избор да изготват и други извештаи за штетни
организми. Таквото пријавување ја задоволува општата
препорака во рамките на IPPC, да соработуваат во остварувањето на целите на конвенцијата, но не претставуваат посебна обврска. Овој стандард, исто така, ги
зема во предвид и другите случаи за пријавување на
штетни организми.
4.1 Пријавување на непосредна или потенцијална
опасност
Непосредна опасност се смета онаа која е веќе
идентификувана (од веќе регулирани штетни организми) или е очигледна врз основа на набљудувањето, односно претходното искуство. Потенцијална опасност е
онаа која е идентификувана како резултат на PRA.
Непосредна и потенцијална опасност од штетни организми пронајдени во земјата известувач води кон фитосанитарна или итна постапка во таа земја.
Појавата, жариштето и ширењето на штетни организми, кои претставуваат непосредна или потенцијална
опасност на земјата известувач, може да биде непосредна или потенцијална опасност и за другите земји.
Обврска е тие штетни организми да се пријават и во
другите земји.
Земјите имаат обврска да пријават појава, жариште
или ширење на штетни организми кои не се опасни за
нив, но соодветно да се регулираат, бидејќи претставува непосредна опасност за другите земји. Ова се однесува на трговските партнери (за релевантните премини), како и за соседните земји, во кои штетните организми може да се прошират без трговија.
4.2 Други извештаи за штетни организми
Државите може да ги употребат истите системи за
пријавување, за да се обезбедат извештаите за останатите штетни организми или да ги пријават во други држави, ако е корисно при размената на информации за
штетни организми кај растенијата (член VIII од IPPC).
Исто така можат да се внесат во билатерални или мултилатерални спогодби за известување за штетни организми (преку EPPO).
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4.3 Известување на променетиот статус, отсуство
или корекција на претходните известувања
Државите може да пријават случаи каде што е непосредната или потенцијалната опасност, односно променета или отсутвото на штетни организми (особено
отсуството на штетни организми). Кога има претходен
извештај, кој посочува непосредна или потенцијална
опасност, а потоа се констатира дека извештајот е неточен или околностите се променети, како резултат на
што ризикот е променет или исчезнал, државите се
должни да ги пријават промените. Државите може да
пријават дека целата или дел од нивната територија е
категоризирана како подрачје во кое нема присуство на
штетни организми, според ISPM бр. 4 (Барања за утврдување на подрачја во кои нема присуство на штетни
организми), или пријавување на успешно уништување
според ISPM бр. 9 (Упатства за програми за уништување на штетни организми) или промени во распространетоста на домаќинот или во статуасот на штетните организми според описите на ISPM бр. 8 (Одредување на
статусот на штетен организам во одредено подрачје).
4.4 Пријавување на штетни организми во увезените
пратки
Пријавувањето на штетни организми откриени во
увезените пратки е опфатено со ISPM бр. 13 (Насоки за
известување на неусогласеност и итна постапка), а не е
со овој стандард.
5. Иницирање на извештаи
Извештаите за штетни организми се иницирани од
појавата, жариштето, ширењето или успешното уништување на штетни организми или од било која друга
нова или неочекувана ситуација на штетните организми.
5.1 Појава
Појавата треба да се пријави кога присуството на
штетните организми е ново утврдена, кога за истите е
познато дека се регулирани од страна на соседните
земји или трговските партнери (за релевантните премини).
5.2 Жариште
Жариштето се однесува на ново откриената популација на штетни организми. Жариштето треба да се
пријави кога неговото присуство одговара на почетниот статус на Минливо: изводливо во ISPM бр. 8 (Одредување на статусот на штетен организам во одредено
подрачје). Ова подразбира дека треба да се пријави кога штетниот организам може да опстане кратко и не се
очекува да се одржи.
Терминот појава, исто така се однесува на неочекувана ситуација поврзана со утврдени штетни организми што резултира со значително зголемување на фитосанитарниот ризик за земјата-известувач, соседните
земји или трговските партнери, особено кога штетните
организми се регулирани. Неочекувани ситуации може
да резултираат со брзо зголемување на популацијата на
штетни организми, промени во видовите на домаќини,
развој на нов поенергичен вирус односно биотип или
откривање на нов начин на зараза.
5.3 Ширење
Ширењето се однесува на утврдени штетни организми кои ја прошируваат својата географска распространетост што резултира со значително зголемување
на ризикот за земјата известувач, соседните земји или
трговските партнери, особено ако се знае дека штетните организми се регулирани.
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5.4 Успешно уништување
Уништувањето треба да се пријави кога е успешно,
кога е утврден или е отстранет минливиот штетен организам од одредено подрачје и отсуството на тој штетен
организам е потврдено. (ISPM бр. 9: Насоки за програми за уништување на штетни организми)
5.5 Утврдување на подрачја во кои нема присуство
на штетни организми
Утврдувањето на подрачјата во кои нема присуство
на штетни организми треба да се пријави, кога има
промена во статусот на штетниот организам во подрачјето. (ISPM бр. 4: Услови за утврдување на оподрачја
во кои нема присуство на штетни организми)
6. Пријавување на штетните организми
6.1 Содржина на извештаите
Извештајот на штетните организми го содржи следното:
- идентитетот на штетниот организам со научно
име (на ниво на видови и подвидови);
- датум на извештајот;
- домаќин(и) или опфатени производи (според потреба);
- статус на штетниот организам во рамките на ISPM
бр. 8;
- географска распространетост на штетниот организам (по потреба и географска мапа) и
- природа на непосредната или потенцијалната
опасност или друга причина за известување.
Извештајот може да ги пропише применетите или
потребните фитосанитарни мерки, целта, како и сите
останати информации, како што е пропишана евиденцијата на штетни организми во ISPM бр. 8 (Одредување на статусот на штетен организам во одредено подрачје).
Ако сите информации за состојбата на штетните организми не се доволни, тогаш треба да се направи дополнување, со најновите информации, со цел информациите да задоволат.
6.2 Рок на известување
Извештаите за појавата, жариштето и ширењето
треба да се обезбедат без непотребно одлагање. Ова е
значајно кога ризикот од непосредно ширење е висок.
Функционирањето на националните системи за надзор
и известување бараат одредено време (види дел 3), а
особено процесите на проверка и анализа, кој периодот
треба да биде што пократок.
Извештаите треба да се ажурираат а новите и подеталните податоци да бидат достапни.
6.3 Механизмите за известување и дестинации на
извештаите
Извештаите за штетните организми, кои претставуваат обврски во рамките на IPPC, треба да се извршат
од страна на Националната организација за заштита на
растенијата со употреба на најмалку еден од следните
три системи:
- директна комуникација со официјални контакт лица (пошта, факс или електронска пошта) - државите се
охрабруваат да употребуваат електронски средства при
пријавувањето на штетни организми, за да се олесни
широко и навремено ширење на информации;
- отварање на една официјална веб-страна, достапна
за пошироката јавност (веб-страната може да се именува како дел од официјалното контакт лице) - прецизни
информации за адресата за пристап кон веб-страната,
каде се поставени извештаите за штетни организми,
кои треба да бидат достапни за другите држави или за
Секретаријатот и
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- Меѓународниот фитосанитарен портал (IPP).
За штетните организми кои претставуваат позната и
непосредна опасност за другите држави се препорачува
директно известување по пошта или eлектронска пошта.
Државите можат да испратат извештаи за штетни
организми до EPPO, до приватно договорените системи за известување, преку билатерално договорени системи за известување или на било кој друг начин прифатлив за засегнатите држави. Без оглед на тоа кој систем за известување се користи, Националната организација за заштита на растенијата треба да има одговорност за извештаите.
Објавувањето на извештаите за штетни организми
во научно списание или во службен весник, кој има
ограничена покриеност, не ги исполнува условите на
овој стандард.
6.4 Добри практики за известување
Државите треба да ги следат „ добрите практики за
известување“, утврдени во ISPM бр. 8 (Одредување на
статусот на штетен организам во одредено подрачје).
Ако статусот на штетните организми во една држава е ставен во прашање од страна на друга држава, тогаш примарно е да се направи обид за билатерално решавање на прашањето.
6.5 Доверливост
Извештаите за штетни организми не треба да бидат
доверливи. Меѓутоа, националните системи за надзор,
пријавувањето на штетни организми на своја територија, проверката, како и анализата можат да содржат доверливи информации.
Државите треба да предвидат услови во врска со
доверливоста на одредени информации (идентитетот
на производителите). Националните услови не треба
да имаат влијание врз основните обврски за известување (содржината на извештаите, навременоста и т.н.).
Доверливоста во билатералните постапки не треба да
биде во судир со меѓународните обврски за известување.
6.6 Јазик
Не постојат обврски во рамките на IPPC во врска со
јазикот кој се користи за пријавување на штетни организми, освен кога земјите бараат информации согласно
со член VII.2j (IPPC, 1997 година), кога за одговор треба да се користи еден од петте официјални јазици на
ФAO. Државите се охрабруваат да обезбедат извештаи
за штетни организми, како и на англиски јазик, особено за целите на глобалното електронско известување.
7. Дополнителни информации
Врз основа на извештаите за штетните организми,
државите може да побараат дополнителни информации
преку официјалните контакт лица. Земјата – известувач
треба да ги достави информациите кои се бараат согласно член VII.2j (IPPC, 1997 година).
8. Преглед
Националните организации за заштита на растенијата треба да вршат периодична контрола на надзорот
на нивните штетни организми, како и на системите за
известување, со цел да се обезбеди дека тие ги исполнуваат своите обврски за известување што ќе допринесе да се идентификуваат можностите за подобрување
на безбедноста и навременоста. Исто така треба да се
корегираат според потребата.
9. Документација
Националните системи за надзор и пријавувањето
на штетните организми треба да бидат соодветно опишани и документирани. Овие информации треба да бидат достапни на другите држави, по нивното барање
(види ISPM бр. 6: Насоки за надзор).
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З386.
Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за
здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10,17/11 и
148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
НАРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА УПАТСТВА ЗА ЛИСТИ НА РЕГУЛИРАНИ
ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ БР. 19
Член 1
Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за упатства за листите на регулирани штетни организми бр.19.
Член 2
Во постапката за спроведување на упатства за листи на регулирани штетни организми, може да се примени меѓународниот стандард за упатства за листи на
регулирани штетни организми бр.19 кој е даден во
Прилог и е составен дел на оваа наредба.
Член 3
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.17-616/4
октомври 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.
Прилог

УПАТСТВА ЗА ЛИСТИ НА РЕГУЛИРАНИ ШТЕТНИ
ОРГАНИЗМИ
Фитосанитарна мерка бр. 19
(2003)
ОДОБРЕНО
Овој стандард е усвоен од времената Комисијата за
фитосанитарни мерки во април 2003 година.
ВОВЕД
ПРЕДМЕТ
Овој стандард ги опишува постапките за подготовка, ажурирање и достапност на листите на регулирани
штетни организми.
ЛИТЕРАТУРА
Утврдување на статусот на штетни организми во
подрачјето, 1998. ISPM бр. 8, FAO, Рим.
Поимник на фитосанитарни термини, 2003. ISPM
бр. 5, FAO, Рим.
Рамка за анализа на ризик на штетни организми,
1996. ISPM бр. 2, FAO, Рим.
Упатство за фитосанитарен сертификат, 2001. ISPM
бр. 12, FAO, Рим.
Упатство за известување при неусогласеност и дејствување при итни случаи, 2001. ISPM бр. 13, FAO, Рим.
Меѓународна организација за заштита на растенијата, 1997. FAO, Рим.
Анализа на ризик на карантински штетни организми вклучувајќи анализа на ризик на животната средина
и генетски модифицирани организми, 2003. ISPM бр.
11 Rev. 1, FAO, Рим.
ДЕФИНИЦИИ
Дефинициите на фитосанитарни термини употребени во овој стандард може да се најдат во ISPM бр. 5
(Поимник на фитосанитарни термини).

ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИ
Меѓународната конвенција за заштита на растенијата IPPC налага договорните страни, на најдобар можен
начин, да ги утврдат, ажурираат и овозможат достапност на листите на регулирани штетни организми.
Листите на регулирани штетни организми се утврдуваат од договорната страна увозник, при што би се
навеле сите во моментот регулирани штетни организми, за кои може да се преземат фитосанитарни мерки.
Посебните листи на регулираните штетни организми
според производ се дел од овие листи. Посебните листи се обезбедуваат по барање на Националните организации за заштита на растенијата на договорната
страна извозник, за да се наведат регулираните штетни
организми за сертификација на одредени производи.
Треба да се наведат карантинските штетни организми, вклучително и оние кои се предмет на привремени
или итни мерки, како и некарантинските штетни организми. Потребните информации поврзани со листите
го вклучуваат: научното име на штетниот организам,
категоријата на штетни организми, производите, како и
останати регулирани производи за штетните организми. Може да се обезбедат и дополнителни информации, како што се синоними и упатувања на податоците
како и релевантното законодавство. Ажурирање на листите е потребно кога се додаваат или бришат штетни
организми, кога се потребни дополнителни информации или при размена на информации.
Листите треба да се достават до Секретаријатот на
IPPC, до Регионалните организации за заштита на растенијата (EPPO), чиј член е договорната страна, како и
на останатите договорни страни, по нивното барање.
Ова може да се изведе по електронски пат и треба да
биде на еден од официјалните јазици на ФAO. Исто така, условите треба да бидат конкретни.
УСЛОВИ
1. Основа за листите на регулирани штетни организми
Член VII.2i од IPPC (1997 год.) наведува:
Договорните страни, на најдобар можен начин, ги
подготвуваат и ги ажурираат листите на регулирани
штетни организми, со употреба на научни имиња и
истите се доставуваат до Секретарот, до регионалните
организации за заштита на растенијата на кои тие се
членови, како и до други договорни страни, по нивно
барање.
Затоа, договорните страни на IPPC имаат експлицитна обврска на најдобар начин да ги подготват и доставуват на располагање листите на регулирани штетни организми. Ова е тесно поврзано со другите одредби од член VII во контекс на обезбедување на фитосанитарните услови, ограничувањето и забраните
(VII.2b), како и во однос на обезбедувањето на образложение за фитосанитарните услови (VII.2c).
Освен тоа, изјавата за сертификација на моделот за
фитосанитарен сертификат како додаток на Конвенцијата, пропишува дека листите на регулирани штетни
организми се неопходни во однос на:
- карантинските штетни организми наведени од договорната страна увозник и
- фитосанитарните услови на договорната страна
увозник, вклучувајќи ги и регулираните некарантински
штетни организми.
Достапноста на листите на регулирани штетни организми на договорните страни извозници им олеснува
да издаваат правилно фитосанитарни сертификати. Во
случаи кога листата на регулирани штетни организми
не е приложена од страна на договорната страна увозник, договорната страна извозник може само да декларира за штетни организми за кои верува дека се од регулаторен интерес (види ISPM бр. 12: Упатства за фитосанитарни сертификати, оддел 2.1).
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Оправданоста за регулирањето на штетните организми, одговара на одредбите од IPPC, со кои се налага:
- штетните организми да ги исполнат критериумите, кои се дефинирани за карантински или некарантински регулирани штетни организми, како би можеле да
бидат контролирани (Член II- „ регулиран штетен организам“);
- само регулираните штетни организми да бидат
прифатливи за фитосанитарни мерки (Член VI.2);
- фитосанитарните мерки да бидат технички оправдани (Член VI.1b) и
- PRA да обезбеди основа за техничка оправданост,
(Член II- „технички оправдано“).
2. Цел на листите на регулирани штетни организми
Договорната страна увозник ги подготвува и ажурира листите на регулирани штетни организми, со цел
да олесни при спречувањето на внесување и/или ширење на штетни организми и преку подобрувањето на
транспарентноста да ја олесни безбедната трговија.
Овие листи ги идентификуваат штетните организми
кои се утврдени од страна на договорната страна како
регулирани карантински штетни организми или регулирани некарантински штетни организми.
Посебната листа на регулирани штетни организми,
која треба да биде составен дел на тие листи, треба да
се обезбеди од договорната страна увозник, а на договорната страна извозник, како средство за известување
на договорната страна извозник, во врска со оние штетни организми за кои е потребна проверка, тестирање
или други посебни постапки за одредени увезени пратки, вклучително и фитосанитарната сертификација.
Листите на регулирани штетни организми може да
бидат корисни како основа за усогласување на фитосанитарните мерки, каде што неколку договорни страни
со слични и заеднички фитосанитарни интереси, се
согласуваат дека штетните организми треба да се регулираат од страна на група држави или одреден регион.
Ова може да се регулира преку Регионалната организација за заштита на растенијата (EPPO).
При проширување на листите на регулирани штетни организми, некои договорни страни идентификуваат нерегулирани штетни организми. Не постои обврска
за наведување во листата на такви штетни организми.
Договорните страни не треба да бараат фитосанитарни
мерки за нерегулирани штетни организми (Член VI.2
на IPPC, 1997 година). Обезбедувањето на оваа информација, сепак, може да биде корисна (за олеснување на
контролата).
3. Подготовка на листите на регулирани штетни организми
Листите на регулирани штетни организми се подготвуваат и ажурираат од договорната страна увозник.
Штетните организми кои треба да се наведат, се оние
кои се утврдени од страна на Националната организација за заштита на растенијата, како што се налага со
фитосанитарните мерки:
- карантински штетни организми, вклучително и
штетни организми кои се предмет на привремени или
итни мерки или
- регулирани некарантински штетни организми.
Листата на регулирани штетни организми може да
вклучи и штетни организми за кои се потребни мерки
само во некои околности.
4. Информации за штетните организми наведени на
листата
4.1 Потребни информации
Потребните информации, поврзани со наведените
штетни организми, вклучуваат:
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Име на штетниот организам - Научното име на
штетниот организам се користи со цел да се наведе на
листата на таксономско ниво, кое е оправдано со PRA
(ISPM бр. 11 Рев. 1: Анализа на ризик од штетни организми во карантин вклучително и анализа на животната средина). Научното име треба да го вклучи и името
на авторот (каде што е потребно) и да се надополни со
заедничкиот термин за соодветната таксономска група
(инсекти, мекотели, вируси, габи, нематоди и т.н.).
Категории на регулирани штетни организми - Тие
се карантински штетни организми кои не се присутни;
карантински штетни организми кои се присутни, но не
се широко распространети и се под службена контрола;
или регулирани некарантински штетни организми. Листите на штетни организми трба да се направат со употреба на дадениве категории.
Поврзаност со регулиран производ(и) – Производите домаќини или други производи се утврдени како регулирани за наведените штетни организми.
Каде што кодови се користат за горенаведеното, договорната страна одговорна за листата треба да овозможи достапност на соодветните информации, со цел за
правилно разбирање и употреба.
4.2 Дополнителни информации
Информации кои можат да се обезбедат, се:
- синоними;
- упатување на релевантното законодавство, регулативи или услови;
- упатување на податоци за штетните организми
или PRA и
- упатување на привремени или итни мерки.
4.3 Одговрностите на Националната организација
за заштита на растенијата
Националната организација за заштита на растенијата е одговорна за постапките за утврдување на листите на регулирани штетни организми и за подготвување
на посебните листи на регулирани штетни организми.
Информациите кои се користат за PRA и последователната листа може да потекнуваат од различни извори во
рамките на или надвор од Националната организација
за заштита на растенијата, вклучувајќи и други структури на договорната страна, други Национални организации за заштита на растенијата (особено кога Националната организација за заштита на растенијата на договорната страна- извозник, бара посебни листи во врска со сертификацијата), Регионалните организации за
заштита на растенијата, научна академија, научни
истражувачи и други извори.
5. Ажурирање на листите на регулирани штетни организми
Договорната страна е одговорна за ажурирање на
листите на штетни организми. Ова вклучува ажурирање на листите како и соодветна постапка за евиденција.
Листите на регулирани штетни организми треба да
се ажурираат кога се додаваат или бришат штетните
организми од листата, кога категоријата на наведените
штетни организми се менува, кога се додаваат или изменуваат информации за наведените штетни организми. Ова се некои од почестите причини за ажурирање
на листите:
- измени на забрани, ограничувања или услови;
- промена во статусот на штетните организми
(ISPM бр. 8: Одредување на статусот на штетниот организам во одредено подрачје);
- резултат на нови или ревидирани PRA и
- промени во таксономијата.
Ажурирањето на листите на штетни организми треба да се изврши веднаш по идентификуваните потреби
за измени. Официјалните промени во адекватните механизми треба да се донесат што е можно побрзо.
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Неопходно е Националните организации за заштита
на растенијата да водат соодветна евиденција при промените во листите на штетни организми во текот на
времето (образложение за промената, датумот на промената), за упатување и за да се олесни одговорот на
прашањата кои може да бидат поврзани со спорови.
6. Достапност на листите на регулирани штетни организми
Листите треба да бидат вклучени во законодавство,
регулативи, услови или управни акти. Договорните
страни треба да создадат оперативни механизми за
подготвување, ажурирање и достапност на листите.
IPPC донесува одредба за официјалната достапност
на листите и за јазиците кои треба при тоа да се користат.
6.1 Службена достапност
IPPC одредува договорните страни да ги достават
листите на регулирани штетни организми на располагање на Секретаријатот на IPPC и EPPO, на кои тие се
членови. Исто така се должни да обезбедат вакви листи
и на другите договорни страни, по нивното барање
(Член VII.2i на IPPC, 1997 година).
Листите на регулирани штетни организми треба да
бидат официјално достапни на Секретаријатот на IPPC.
Ова може да се изврши во електронска или во писмена
форма, вклучувајќи и интернет.
Средствата преку кои листите на штетни организми
се доставуваат на располагање на EPPO, се определуваат во рамки на секоја организација.
ми

6.2 Барања за листи на регулирани штетни организ-

Националните организации за заштита на растенијата може да побараат листи на регулирани штетни организми или посебни листи на регулирани штетни организми од други Националните организации за заштита на растенијата. Во принцип, барањата треба да ги
наведуваат што е можно попрецизно штетните организми, производите и околностите кои се од интерес за
договорната страна.
Барањата можат да бидат за:
- појаснување на регулаторниот статус за одредени
штетни организми;
- спецификација на карантински штетни организми
за целите на сертификацијата;
- добивање листи на регулирани штетни организми
за одредени производи;
- информации за регулирани штетни организми,
кои не се поврзани со некој посебен производ и
- ажурирање на претходно обезбедената листа/и на
штетни организми.
Листите на штетни организми обезбедени од страна
на Националните организации за заштита на растенијата треба да бидат навремено обезбедени и да бидат со
највисок приоритет за фитосанитарна сертификација
или да биде олеснето движењето на пратките во трговијата. Копии од прописите може да се обезбедат кога
листите на штетни организми вклучени во овие прописи се сметаат за соодветни.
Барањата и одговорите за листите на штетни организми треба да се обезбедат преку официјалното контакт лице. Листите на штетни организми може да бидат
обезбедени од страна на Секетаријатот на IPPC, кога се
достапни, но тоа информирање е неофицијално.
6.3 Формат и јазик
Листите на регулирани штетни организми кои се
ставени на располагање на Секретаријатот на IPPC, како и одговорот на барањата од договорните страни,
треба да се обезбедат на еден од петте официјални јазици на ФAO (според член XIX.3c на IPPC, 1997 година).
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Листите на штетни организми може да се обезбедат
по електронски пат или преку соодветно структуриран
интернет портал, каде што договорната страна посочила дека ова е можно и соодветните организации можат
да имаат ваков пристап и покажат подготвеност да ја
користат оваа форма на пренос.
__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3387.
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник
на РМ“ бр.60/2006), Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите, на ден 5.11.2012 година
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ
НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ОД ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД
АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ СКОПЈЕ И ОД УПРАВНИТЕ СУДОВИ, АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ
ГОСТИВАР И АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ ШТИП
I
Се спроведуваат избори за 5 (пет) членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите и тоа еден од општата листа од Врховниот суд на
Република Mакедонија и по еден од апелационото подрачје Скопје и од Управните судови, апелационото
подрачје Гостивар и апелационото подрачје Штип и
еден од посебната листа на кандидати судии припадници на сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија за целата територија на Република Македонија.
II
Изборот ќе се одржи на ден 05.12. 2012 година.
III
Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.
IV
Решението влегува во сила со денот на објавување
во „Службен весник на Република Македонија“.
Комисија за спроведување избори
на членови на Судскиот совет
на Република Македонија
Бр. 07-1662/2
од редот на судии,
5 ноември 2012 година
Претседател,
Скопје
Крсте Сиваков, с.р.
_________

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА

3388.
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став
1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија" број
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008,
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2012 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ
НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за
пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ брoj 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010,
154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011 и 181/2011), во
член 2, во табелата со поднаслов - здравствени услуги
интерна медицина, после услугата АИМ10- Доплер на
артериски крвни садови (нозе или раце) се додава следната табела:
Шифра
АИМ11
АИМ12
АИМ13
АИМ14
АИМ15
АИМ16
АИМ17
АИМ18

ИНТЕРНИСТИЧКИ УСЛУГИ ОД ПУЛМОЛОГИЈА
Епикутан тест
(до 30 теста)
Тест по Прик
(до 20 теста)
Неспецифичен бронхопровокационен тест
Комплетна спирометрија
Спироергометрија
Спироергометрија
со НБПТ
Бронхоскопија
Бронхоскопија
со биопсија

Референтна
цена
490
490
460
280
680
800
2.500
2.700

После услугата АИМ30 – Пункција на стернум, се
додава следната табела:
АИМ31

Гасни анализи

550

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-18500/4
Управен одбор,
9 октомври 2012 година
Претседател,
Скопје
Елена Трпковска, с.р.
__________
3389.
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010,
53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, на седницата
одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ДНЕВНА
БОЛНИЦА И БОЛНИЧКИ ДЕН ВО БОЛНИЧКАТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за
дневна болница и болнички ден во болничката здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ брoj 181/2011, 26/2012 и 63/2012) во член 2
став 1, во табелата кај услугата со шифра ДБ03- Дневна
болница (сместување, оброк и труд на персоналот) за
психијатрија со вклучени здравствени услуги и медикаментозна терапија над 4 часа, во колоната со назив
„референтна цена“ бројот „560“ се заменува со бројот
„670“ .
Во член 2 став 2, во табелата кај услугата со шифра
ДС01- Болнички ден во стационар (сместување, оброци
и труд на персоналот) со вклучени здравствени услуги
и медикаментозна терапија во психијатрија за болните,
во колоната со назив „референтна цена“, бројот „710“
се заменува со бројот „960“:
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-18500/5
Управен одбор,
9 октомври 2012 година
Претседател,
Скопје
Елена Трпковска, с.р.
__________
3390.
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со
член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник
на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ
НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ
КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008,
100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009,
143/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010,
105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 130/2011,
181/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 90/2012 и
106/2012), се вршат следните измени и дополнувања:
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Кај ATC кодот C04AD03- „Pentoxifylline таблети/ филм обложени таблети/обложени таблети “, во колоната 5 , заштитеното име „Radomin“ се заменува со „Pentoksifilin“.
Кај ATC кодот N06AB05- „Paroxetine таблети/ филм обложени таблети/обложени таблети20mg“, во колоната 6, податокот за производител „Belupo“ се заменува со „GSK“.
Кај ATC кодот N06AB05- „Paroxetine таблети/ филм обложени таблети/обложени таблети30mg“, во колоната 6, податокот за производител „Belupo“ се заменува со „GSK“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе
се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 ноември 2012 година.
Бр. 02-18500/8
9 октомври 2012 година
Скопје

Управен одбор,
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
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3391.
Врз основа на член 9 став 4, член 17 став 1, член 24
став 1,член 25 став 6, член 27 став 4, член 28 став 6,
член 31 став 4 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија број 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното
здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012 година) во членот 13
став 2 зборовите „единствен даночен број на обврзникот“ се бришат.
Член 2
Во членот 55, став 3 точката на крајот од текстот се
брише и се додаваат зборовите „ и тумор маркери.“
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-18500/3
Управен одбор,
9 октомври 2012 година
Претседател,
Скопје
Елена Трпковска, с.р.
__________
3392.
Врз основа на член 69-г став 6 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000,
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006,1 8/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2012
година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ, ДОНЕСУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИ
И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник, се уредува постапката за подготвување, донесување и изменување на Годишниот
план на приходи и расходи за финансирање на јавните
здравствени установи за остварување на правата од
здравственото осигурување.
Член 2
Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување
на правата од здравственото осигурување е годишен
план на приходи и расходи по извори на средства и по
јавни здравствени установи.

Јавни здравствени установи остваруваат приходи
од буџетот на Фондот за здравствено осигурување (во
натамошниот текст: Фондот), приходи од сопствени
извори на финансирање во кои се вклучени и средствата од програмите за здравствена заштита и приходи од
донации.
Член 3
Средствата за финансирање на дејноста на јавните
здравствени установи за остварување на правата од
здравственото осигурување ги утврдува Фондот. врз
основа на определениот износ во претходната фискална година и планот на здравствени услуги за наредната
година.
Утврдениот вкупен износ за финансирање на дејноста на јавните здравствени установи од претходниот
член се распоредува во вид на максимални износи на
финансирање односно надоместоци за наредната година по јавни здравствени установи, а во согласност со
Правилниците за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на
здравствените установи во болничка и специјалистичко
консултативна здравствена заштита.
Максималните износи на надоместоците од претходниот став се усвојуваат од страна на Управниот одбор на Фондот и се доставуваат како информација до
јавните здравствени установи најдоцна до 1 ноември во
тековната за наредната фискална година.
II. ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ
Член 4
По добивање на информација за утврдениот максимален надоместок од Фондот за наредната фискална
година, јавната здравствена установа посебно ги планира:
- средствата од Буџетот на Фондот за здравствено
осигурување во согласност со утврдениот надоместок
од страна на Фондот,
- средствата од сопствени извори на приходи во
кои влегуваат средства од програмите за здравствена
заштита, учество на осигурените лица во цената на
здравствената услуга и останати сопствени приходи на
јавните здравствени установи и
- средствата од донации.
Член 5
Приходите од претходниот член се планираат врз
основа на следните податоци:
- средствата од Буџетот на Фондот за здравствено
осигурување врз основ на добиената информација за
утврдениот годишен надоместок од Фондот зголемен
за пренесените непотрошени средства од претходната
година,
- средствата од сопствени приходи врз основ на
планираните програми за здравствена заштита од Министерството за здравство, планираното ниво на наплатеното учество во цена на здравствената услуга од осигурениците, планираното ниво на приватни здравствени услуги коишто не се на товар на Фондот и останати
планирани сопствени приходи,
- Средствата од донации се планираат во согласност
со склучените и планираните договори и податоци за
донации.
Член 6
По утврдување на приходите јавната здравствена
установа планира соодветен вид и обем на здравствени
услуги на осигурените лица, како и обем на здравствени услуги кој не е на товар на Фондот, и во согласност
со нив, обем на работите и задачи за извршувањето на
здравствените услуги.
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Член 7
Врз основа на планираниот обем на работа јавна
здравствена установа определува расходи за:
1) Плати и надоместоци на медицински и административни работници поделени по дејности и по степен
на образование (висока стручна спрема, виша стручна
спрема, средна стручна спрема, со друго образование);
2) Материјали и лекови неопходни за извршување
на планираниот вид и обем на здравствени услуги;
3) Останати тековни расходи (надоместоци, патни и
дневни расходи, комунални услуги, греење, транспорт,
поправки и тековно одржување, договорни услуги,
други тековни расходи, разни трансфери, каматни плаќања);
4) капитални расходи по видови (купување на опрема, мебел, возила, градежни објекти и сл.) .
Член 8
Планираните приходи и расходи од членовите 4 и 7
се пренесуваат согласно нивната економска класификација под соодветни ставки во годишниот план на приходи и расходи.
Јавните здравствени установи кои во својот состав
имаат посебни организациски единици се должни да се
усогласат со своите организациски единици во годишниот финансиски план на приходи и расходи по сметки
и ставки.
Годишниот план на приходите и расходите на јавната здравствена установа го усвојува и донесува
Управниот одбор на истата.
Усвоениот годишен план на приходите и расходите
јавната здравствена установа го доставува во пропишана електронска и писмена форма на одобрување до
Фондот најдоцна до 15 ноември во тековната за наредната година.
Формата и содржината на годишниот план на приходи и расходи го носи Директорот на Фондот.
III. ДОНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 9
Доставените годишни планови за приходи и расходи од јавните здравствени установи Фондот ги проверува за усогласеност во делот на приходите од средствата на Фондот со претходно доставените утврдени
максимални надоместоци, во делот на средствата од
сопствени приходи со остварувањето во претходната
година и плановите за наредната година и во делот на
усогласеноста на вкупните приходи со вкупните расходи.
Член 10
Доколку доставениот годишен план на приходи и
расходи не е усогласен или вонесоодветна форма истиот се враќа на изменување до јавната здравствена установа.
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Јавната здравствена установа е должна да го корегира вратениот годишен план на приходи и расходи во
рок од 7 дена од денот на приемот.
Доколку јавната здравствена установа не го достави
годишниот план на приходи и расходи во рок пропишан со овој правилник или не изврши корекција на неусогласените или неправилно искажаните ставки, тогаш Фондот го изготвува односно корегира годишниот
план на приходи и расходи во име на јавната здравствена установа.
Член 11
Сите доставени годишни планови на приходи и расходи од јавните здравствени установи Фондот ги обединува во вкупниот Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за
остварување на правата од здравственото осигурување
по извори на средствата и по јавни здравствени установи.
По обединувањето на вкупниот Годишен план на
приходи и расходи на јавните здравствени установи
Фондот изготвува преглед на приходи и расходи искажани по јавна здравствена установа поделени во следните категории:
А. Вкупни приходи:
1. Приходи од Фондот за здравствено осигурување
2. Сопствени приходи
3. Приходи од донации
Б. Вкупни расходи.
Член 12
Управниот одбор на Фондот ги одобрува годишните планови на приходи и расходи на јавните здравствени установи и вкупниот Годишен план на приходи и
расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување најдоцна до 31 декември во тековната за наредната година.
Член 13
Вкупниот годишен план на приходи и расходи на
јавните здравствени установи се доставува на согласност до министерот за здравство, по што се објавува во
“Службен весник на Република Македонија“.
IV. ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ ПЛАНОВИ НА
ПРИХОДИ И РАСХОДИ
Член 14
Јавните здравствени установи можат да ги користат
средствата само доколку до Фондот за здравствено
осигурување достават годишен план на приходи и расходи за користење на средствата по сметки и ставки.
Во текот на годината, јавните здравствени установи
можат да достават барање за одобрување за измена и
дополнување на годишните финансиски планови, за
користењето на средства по сметки и ставки, само доколку се работи за приходи и расходи кои не можеле да
бидат навремено планирани.
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Барањата од претходниот став се доставуваат на
одобрување заедно со образложението и предлог изменет годишен финансиски план на приходи и расходи.

установи за остварување на правата од здравственото
осигурување објавен во „Службен весник на Република
Македонија“ број 154 на 30.11.2010 година.

Член 15
Управниот одбор утврдува измени на максималните износи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравствено осигурување во случај на измени и дополнувања на буџетот
на Фондот и/или измени во договорениот вид и обем
на здравствени услуги.
Во случај на измена на максималните надоместоци
од страна на Фондот, Фондот ја известува јавната
здравствена установа, а истата во рок од 7 дена од приемот на известувањето е должна до Фондот да достави
усогласен годишен финансиски план на приходи и расходи.

Бр. 02-18500/7
Управен одбор,
9 октомври 2012 година
Претседател,
Скопје
Елена Трпковска, с.р.
__________
3393.
Врз основа на член 20 став 5 точка и член 56 став 1
точка 3 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008,
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 9 октомври
2012 година, донесе

Член 16
Фондот одобрува измени и дополнувања на годишниот план на приходи и расходи на јавните здравствени установи за средствата од сопствени приходи и донации по барање на јавните здравствени установи.
Член 17
Јавните здравствени установи, во тековната фискална година можат да вршат прераспределба на средства
по ставки во рамки на одобрените годишни финансиски планови на приходи и расходи.
Прераспределбата од ставот 1 ја одобрува Фондот
по доставено барање од страна на јавната здравствена
установа за прераспределба на средства по ставки со
соодветно образложение за барањето.
Фондот по службена должност во текот на фискалната година врши прераспределба во рамките на годишниот план на приходи и расходи на јавната здравствена установа во следните случаи:
- за обезбедување на потребни средства за спроведување на налози за извршување по основ на присилна
наплата на ставката 465-Исплата по извршни решенија,
- на крајот од годината, кога поради прекнижување реализацијата го надминува планот на одредени ставки.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност
од министерот за здравство.
По влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за изготвување и донесување на Буџетот за финансирање на јавните здравствени

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКИТЕ И
ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА
ПОРАДИ БОЛЕСТ И ПОВРЕДА ИЛИ ПОТРЕБА
ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО И ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ВИДОТ НА БОЛЕСТА И ПОВРЕДАТА
Член 1
Во Правилник за начинот, постапките и поблиските
критериуми за утврдување на привремена спреченост
за работа поради болест и повреда или потреба за нега
на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата („Службен весник на Република Македонија“ број 30/2006, 22/2009,
58/2009, 140/2009, 44/2010, 81/2010, 154/2010, 95/2011
–пречистен текст, 29/2012 и 63/2012), во ставот 3 на
членот 5 точката на крајот на реченицата се заменува
со запирка и се додаваат зборовите:
„како и во случај кога лекарската комисија ретроактивно дава мислење за остварување на право за привремена спреченост за работа врз основа на оправдани медицински индикации за неподвижни пациенти
кои боледуваат од малигно заболување, цереброваскуларен инсулт со тешки последици, политраума, мултиплекс склероза и терминална фаза на болест“.
Член 2
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-18500/6
9 октомври 2012 година
Скопје

Управен одбор,
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
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