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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3378. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29 де-
кември 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 

 
1. За учество во мировната операција во состав на 

Меѓународните сили за безбедносна поддршка на 
Авганистан - ИСАФ, се испраќаат припадници на Ар-
мијата на Република Македонија, и тоа: 

- една механизирана пешадиска чета во состав од 150 
припадници на Армијата на Република Македонија, 

- пет штабни офицери за работа во Мултинационал-
ната команда на ИСАФ во Кабул, 

- двајца припадници на Армијата на Република Ма-
кедонија во состав на оперативно менторски тим и тим 
за врски (ОМЛТ) за поддршка на Првата бригада на 
Авганистанската Национална Армија, 

- тројца припадници на Армијата на Република Ма-
кедонија во состав на оперативно менторски тим и тим 
за врски (ОМЛТ) за поддршка на Втората бригада на 
Авганистанската Национална Армија и 

- медицински - хируршки тим во состав од шест 
припадници на Армијата на Република Македонија. 
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2. Припадниците на Армијата на Република Маке-

донија од точката 1 на оваа одлука, се испраќаат за 
период од шест месеца, и тоа: 

- припадниците на Армијата на Република Македо-
нија од точката 1 алинеи 1, 2 и 4 на оваа одлука смета-
но од јануари 2010 година (прва годишна ротација) и 
јули 2010 година (втора годишна ротација), 

- припадниците на Армијата на Република Македо-
нија од точката 1 алинеја 3 на оваа одлука сметано од 
март 2010 година (прва годишна ротација) и септември  
2010 година (втора годишна ротација) и 

- хируршкиот тим од точката 1 алинеја 5 на оваа од-
лука сметано од јуни  2010 година (прва годишна рота-
ција) и декември 2010 година (втора годишна ротација). 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на 
учесниците во мировната операција од точката 1 на 
оваа одлука, ги обезбедуваат: 

- за припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 алинеи 1 и 2 на оваа одлука ги 
обезбедува НАТО (стратешки партнер/земја контрибу-
тор), а останатиот дел ги обезбедува Република Маке-
донија, 

- за припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 алинеи 3 и 4 на оваа одлука ги 
обезбедува Република Македонија и 

- за хируршкиот тим ги обезбедува Кралството 
Норвешка, а останатиот дел ги обезбедува Република 
Македонија. 
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4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана, односно Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   
   Бр. 07-5475/1                      Претседател 

29 декември 2009 година   на Собранието на Република 
       Скопје                            Македонија, 
                            Трајко Вељаноски,с.р. 

___________ 
3379. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29 де-
кември 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР,  

АЛТЕА 
 

1. За учество во мировната операција на Европската 
унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА, се ис-
праќаат припадници на Армијата на Република Маке-
донија, и тоа: 

- еден медицински тим во состав од десет припад-
ници на Армијата на Република Македонија, 

- еден офицер - правен советник за работа во Ко-
мандата на ЕУФОР и 

- еден подофицер за превентивна медицина за рабо-
та во Командата на ЕУФОР. 

2. Припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 алинеја 1 на оваа одлука се испра-
ќаат за период од шест месеца сметано од мај 2010 го-
дина (прва годишна ротација) и ноември 2010 година 
(втора годишна ротација), офицерот од точката 1 али-
неја 2 на оваа одлука се испраќа за период од шест ме-
сеца сметано од јуни 2010 година (прва годишна рота-
ција) и декември 2010 година (втора годишна ротаци-
ја), а подофицерот од точката 1 алинеја 3 на оваа одлу-
ка се испраќа за период од шест месеца сметано од фе-
вруари 2010 година (прва годишна ротација) и август 
2010 година (втора годишна ротација). 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на 
учесниците во мировната операција од точката 1 на 
оваа одлука, ги обезбедува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана, односно Генералштабот на Армијата  на Ре-
публика Македонија. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-5476/1                        Претседател 

29 декември 2009 година   на Собранието на Република 
       Скопје                              Македонија, 
                            Трајко Вељаноски,с.р. 

___________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3380. 
Врз основа на член 102, став 2 од  Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.29/00, 5/03, 40/04, 113/05, 11/06, 29/07, 88/08, 48/09 и 
81/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.12.2009 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РА-
БОТИТЕ ОД УТВРДЕНИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

висината на надоместокот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија за вршење 
на работите од утврдените надлежности за спроведува-
ње на задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување бр. 02-5489/1 од 8.10.2009 година, донесе-
на од Управниот одбор на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 8.10.2009 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-6499/1                  Заменик на претседателот                            

29 декември 2009 година        на Владата на Република 
       Скопје                     Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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3381. 

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 
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        Бр. 19-6390/1                          Претседател на Владата  
25 декември 2009 година                      на Република Македонија,  
           Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките
на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија" бр.101/2007 и 168/2008), Министерството за 
економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2010 година, за кои ќе се користи принципот на 
распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served)  и тоа 

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА  

(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА  КВОТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3382. 
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3383. 
Л И С Т А 

 НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД  ЗАЕДНИЦАТА  ЗА  УВОЗ ВО  РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) 

 

3384. 
Л И С Т А 

НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА  (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО 

РАМКИ НА КВОТИ) 
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3385. 
Л И С Т А 

НА ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА 

КВОТИ) 

3386. 
Л И С Т А 

НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА   (КОНЦЕСИЈА ВО 

РАМКИ НА КВОТИ) 
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3387. 
Л И С Т А 

НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД  2010 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА  

ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА 
 

3388. 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

 ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА 
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3389. 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА 
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3390. 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА 
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА 
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3391. 
Л И С Т А  

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ 
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА 

 
 
 
     
       
      Анекс А кон Протокол 1 
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3392. 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД  УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ 
 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД  2010 ГОДИНА 
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3393. 
Л И С Т А 

НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ  ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА  
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА 
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3394. 
Л И С Т А 

НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ 
 ОД НОРВЕШКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА 

  

         Бр. 11-11688/1     
24 декември 2009 година                            Министер, 
             Скопје                                Фатмир Бесими, с.р.  
 

3395. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките 

на царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија“ бр.101/20007 и 168/2008), Мини-
стерството за економија објавува Листа на стоки за 2010 година за кои се користи принципот на 
распределба “прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) и тоа: 

 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТО 

         Бр. 11-11688/1     
24 декември 2009 година                             Министер, 
             Скопје                                  Фатмир Бесими, с.р.  
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3396. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 4 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08), Регулаторната Комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на  29 
декември 2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ  
НА ЦЕНИ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на формира-
ње, одобрување и контрола на цените (во понатамош-
ниот текст: регулирање на цените) со кои се остварува 
приход за вршење на следните регулирани дејности: 

- производство на геотермална енергија,  
- дистрибуција и управување со системот за дистри-

буција на геотермална енергија, и  
- снабдување со геотермална енергија. 
Одредбите од овој Правилник се однесуваат на 

правните лица кои што врз основа на Законот за енер-
гетика и лиценците издадени од Регулаторната комиси-
ја за енергетика на Република Македонија, ги вршат 
регулираните дејности од став 1 на овој член (во пона-
тамошниот текст: Регулирано претпријатие). 

 
Член 2 

Производител на геотермална енергија (во поната-
мошниот текст: производител), во смисла на овој Пра-
вилник е претпријатие кое врши црпење на геотермал-
на вода од експлоатациони бунари со потопни црпни 
агрегати и реинјектирање на енергетски искористена 
геотермална вода. 

Дистрибутер на геотермална енергија (во поната-
мошниот текст: дистрибутер), во смисла на овој Пра-
вилник е претпријатие кое врши преземање, дистрибу-
ција и испорака на геотермалната вода до корисниците 
приклучени на дистрибутивната мрежа.  

Снабдувач со геотермална енергија (во понатамош-
ниот текст: снабдувач), во смисла на овој Правилник е 
претпријатие кое врши снабдување, односно набавка и 
продажба на геотермална вода, мерење, оттчитување, 
фактурирање и наплата на испорачаната геотермална 
вода.  

Корисник на геотермална енергија е правно или фи-
зичко лице кое за сопствени потреби купува геотермал-
на вода за греење, по пропишан тарифен систем за што 
склучува договор со снабдувачот (во понатамошниот 
текст: тарифен потрошувач).  

 
Член 3 

Снабдувачот, склучува договор со секој поединечен 
тарифен потрошувач, во кои меѓу другото се дефини-
раат: 

- количината на геотермалната вода која треба да 
биде испорачана,  

- просечната температура на топлиноносителот (ге-
отермална вода) на влез во грејната инсталација на по-
трошувачот, и 

- периодот на испорака. 
   

Член 4 
Регулирањето на цените на геотермалната енергија, 

на начин и постапка утврдени со овој Правилник има 
цел да обезбеди: 

- создавање на стабилни и предвидливи услови за 
работење на регулираните претпријатија при вршење 
на регулираните дејности од член 1 на овој Правилник; 

- заштита од злоупотреба на доминантна и моно-
полска положба на регулираните  претпријатија; 

- урамнотежување на меѓусебните интереси на ре-
гулираните претпријатија вршители на регулирани деј-
ности од член 1 од овој Правилник и на корисниците 
на регулираните дејности; 

- заштита на тарифните потрошувачи на геотермал-
ната енергија и обезбедување на сигурно, континуира-
но и безбедно снабдување со геотермална енергија; 

- создавање услови за развој и одржување на по-
стојните и изградба на нови капацитети за производс-
тво, дистрибуција и снабдување со геотермална енер-
гија; 

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги да-
ваат претпријатијата;  

- надоместување на трошоците коишто регулирани-
те претпријатија ги имаат во вршењето на регулирана-
та дејност и соодветен принос; и 

- услови за примена на начелата на објективност, 
недискриминаторност и транспарентност во вршењето 
на регулираните дејности.  

 
Член 5 

При регулирањето на цените, се користи методоло-
гија врз основа на поттикнувачка ценовна регулатива 
со примена на метод на регулирана максимална цена. 

Метод на регулирана максимална цена од став 1 од 
овој член, значи утврдување на цена која обезбедува 
доволен приход за покривање на оправданите трошоци 
за производство, дистрибуција, снабдување со геотер-
мална енергија и реинјектирање на енергетски искори-
стената геотермална вода, како и да обезбеди ниво на 
регулиран принос на капиталот. 

 
Член 6 

Претпријатието е должно да побара од Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) одобрување на цена на геотермалната 
енергија за регулираниот период. 

Под регулиран период се подразбира периодот за 
кој со примена на методот од член 5 на овој Правилник 
се определува регулирана максимална цена за произ-
водство, дистрибуција и снабдување со геотермалната 
енергија. 

Времетраењето на регулираниот период е 3 години, 
почнувајќи од 01.01.2010 година и завршува со 
31.12.2012 година. 

Базна година за регулираниот период утврден во 
ставот 3 на овој член е 2008 година. 

 
Член 7 

Регулираното претпријатие од член 1 од овој Пра-
вилник го води своето сметководство во согласност со 
меѓународните сметководствени стандарди. 

Регулираното претпријатие кое врши две или пове-
ќе регулирани дејности или покрај регулираната деј-
ност врши и друга дејност, која во смисла на овој Пра-
вилник не се смета за регулирана дејност, должно е во 
своите интерни пресметки во согласност со меѓународ-
ните сметководствени стандарди да води одвоена сме-
тководствена евиденција за секоја од дејностите, од-
носно да изготви финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите, расходите, резултатите од работењето и па-
ричните текови на претпријатието, како и да изготви 
консолидиран финансиски извештај. 
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Член 8 
Регулираното претпријатие е должно, во согласност 

со Законот за енергетика и овој Правилник, по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика да доставува 
податоци и информации потребни за регулирање на це-
ната и да овозможи увид во расположивата инвестици-
оно - техничка документација за проекти од областа на 
регулираната дејност. 

Регулираното претпријатието е должно, најдоцна 
до 30 јуни во тековната година, до Регулаторната коми-
сија за енергетика да достави Извештај од ревизија на 
годишната сметка од претходната година и финанси-
ските извештаи од претходната година. 

 
II. НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАНА МАК-
СИМАЛНА ЦЕНА НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА 

 
Производство, дистрибуција и снабдување  

со геотермална енергија 
 

Член 9 
Регулираната максимална цена за вршење на дејно-

стите производство, дистрибуција и снабдување со гео-
термална енергија на претпријатието вршител на овие 
дејности треба да ги покрие трошоците сврзани со: цр-
пење на геотермалната вода од експлоатациони бунари 
со потопни црпни агрегати, реинјектирање на енергет-
ски искористената геотермална вода, преземање, ди-
стрибуција и испорака на геотермалната вода до корис-
ниците приклучени на дистрибутивната мрежа, снабду-
вање, односно набавка и продажба на геотермалната 
вода, мерење, оттчитување, фактурирање и наплата на 
испорачаната геотермална вода, како и да ги вклучи 
трошоците за концесискиот надомест за геотермална 
вода и да обезбеди ниво на регулиран принос на капи-
талот, а се определува на начин и постапка утврдена со 
овој Правилник и со примена на методологијата дадена 
во Прилог 1, кој што е составен дел на овој Правилник. 

 
Член 10 

Секој потрошувач на геотермална енергија треба да 
биде снабдуван со геотермална вода, преку мерен уред 
со кој задолжително се мери количината на испорача-
ната геотермална вода. 

Количината на реинјектираната енергетски искори-
стена геотермална вода, задолжително се мери со ме-
рен уред вграден од страна на Дистрибутерот. 

 
Член 11 

Техничките загуби на топлинската енергија во ди-
стрибутивната мрежа се признаваат до 10% од вкупната 
геотермална енергија, испорачана од Производителот во 
дистрибутивната мрежа до местото на примопредавање 
на геотермалната вода на крајните корисници. 

 
Член 12 

Надоместокот на трошоците за приклучување кон 
дистрибутивната мрежа, вклучувајќи го и мерното ме-
сто, го плаќаат производителот и/или тарифниот потро-
шувач, кои се приклучуваат на дистрибутивната мрежа. 

Одржувањето и работењето со средствата за прик-
лучување, како и одржувањето и периодичната вери-
фикација на мерните уреди ги врши Дистрибутерот.  

 
III.  НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА 
БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЦЕНА 

 
Поднесување на барањето 

 
Член 13 

Регулираното претпријатие поднесува барање до 
Регулаторната комисија за енергетика за одобрување 
на регулирана максимална цена во согласност со овој 
Правилник (во понатамошниот текст: Барање). 

Регулираното претпријатие треба да го поднесе Ба-
рањето до Регулаторната комисија за енергетика нај-
доцна 45 дена пред истекот на регулираниот период 
утвреден во член 6 од овој Правилник. 

Барањето од став 1 на овој член го доставува упра-
вителот или директорот на претпријатието по претход-
на добиена согласност од органот на управување опре-
делен со статутот на претпријатието. 

Кон барањето од став 1 на овој член треба да бидат 
доставени податоци од работењето на претпријатието, 
како и планирани податоци за работењето на преприја-
тието, а особено: 

- Решение за упис во трговскиот регистар со сите 
прилози и статутот на претпријатие во оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар; 

- Финансиски извештаи со сите прилози утврдени 
во Меѓународните сметководствени стандарди и изве-
штај од ревизија на финансиските извештаи извршена 
од страна на овластен ревизор, за претпријатието како 
правно лице, како и за секоја регулирана дејност поод-
делно доколку исто правно лице врши повеќе од една 
регулирана дејност; 

- Бруто биланс за базната година и за секоја наред-
на по базната година, до денот на доставување на бара-
њето; 

- Финансиско-сметководствени и техничко-економ-
ски и други податоци и информации изготвени во 
Excel формат, кој овозможува обработка од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно со  
Прилог 2 кој што е составен дел на овој Правилник; 

- Инвестициона програма со план за изградба на но-
ви објекти, реконструкција и ревитализација на постој-
ните објекти, во текот на регулираниот период, за секо-
ја година пооделно со опис и образложение за економ-
ската и енергетска оправданост на инвестициите, како 
и податоци за степенот на реализација на инвестиците 
до денот на поднесување на барањето; 

- Други податоци кои се сметаат како релевантни за 
претпријатието (за технолошкиот циклус и сл.) како 
дополнување на поднесеното барање доставени по ба-
рање на претпријатието или по барање на Регулаторна-
та комисија за енергетика. 

Кон барањето од став 1 на овој член претпријатието 
е должно да достави изјава за веродостојноста на бара-
њето и податоците дадени во врска со него, потпишана 
од одговорното лице на претпријатието.  

Содржината на изјавата е дадена во Прилог 3 кој 
што е составен дел на овој Правилник. 

Барањето од став 1 на овој член и податоците од 
став 3 на овој член се доставуваат во 4 (четири) приме-
роци, од кои барањето и податоците од став 3, алинеа 
3, 4, 5 и 6 на овој член задолжително се доставуваат и 
во електронска форма изготвени во Excel формат. 

 
Член 14 

Постапување по барањето 
 
Постапката за одобрување на регулиран максима-

лен приход и цена, отпочнува со денот на приемот на 
барањето во архивата на Регулаторната комисија за 
енергетика. 

Во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето, 
Регулаторната комисија за енергетика го разгледува и 
го анализира барањето и доколку утврди дека недоста-
суваат одредени податоци и документи, ќе донесе зак-
лучок со кој ќе го задолжи регулираното претпријатие 
во определен временски рок да ги достави бараните по-
датоци и документи. Регулаторната комисија за енерге-
тика  може пред донесување на заклучокот да го пови-
ка претпријатието на заеднички состанок за дополни-
телни информации и појаснувања во врска со поднесе-
ното барање.            
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Доколку регулираното претпријатие во рокот опре-
делен со заклучокот од став 2 на овој член во целост не 
постапи по барањата за дополнување на одредени по-
датоци и документи, Регулаторната комисија за енерге-
тика ќе ја спроведе постапката со користење на подато-
ците што биле поднесени или други податоци што и се 
на располагање. 

Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне 
постапка согласно член 15 на овој Правилник, за при-
бирање на мислења и предлози по барањето, од заинте-
ресираните правни и физички лица, најдоцна до исте-
кот на 20 ден од денот на поднесување на барањето. 

              
Член 15 

Објавување на барањето 
 
Регулаторната комисија за енергетика го утврдува 

текстот на барањето, што ќе биде објавен на веб-стра-
ната на Регулаторната комисија за енергетика, и на 
трошок на регулираното претпријатие, го објавува во 
два дневни весника, од кои во еден кој што се објавува 
на македонски јазик и еден кој што се објавува на јази-
кот што го говорат најмалку 20% од граѓаните кои го-
ворат службен јазик кој не е македонски. 

Регулаторната комисија за енергетика е должна тек-
стот од став 1 на овој член да го објави во рок од 3 дена 
од денот на неговото утврдување, а рокот на прибира-
ње на мислења и предлози од заинтересираните физич-
ки и правни лица не може да биде подолг од 7 дена од 
денот на објавувањето. 

Врз основа на податоците доставени кон барањето, 
како и врз основа на анализата на доставените мислења 
од заинтересираните физички и правни лица, Регула-
торната комиисија за енергетика изготвува нацрт текст 
на Одлуката со образложение, кој што ќе биде предмет 
на расправа на Подготвителната седница на Регулатор-
ната комисија за енергетика. 

    
Член 16 

Подготвителна седница 
 
По изготвување на нацрт текстот на Одлуката од 

став 3 на член 15, Регулаторната комисија за енергети-
ка е должна да свика подготвителна седница која треба 
да се одржи најдоцна до истекот на 40-тиот (четирие-
сеттиот) ден од денот на отпочнување на постапката. 
Кон поканата се доставуваат нацрт текстот на одлуката 
и мислењата добиени од заинтересираните правни и 
физички лица.  

За присуство и учество во расправата на подготви-
телната седница се покануваат овластени претставници 
на подносителот на барањето, на институции и органи-
зации, како и заинтересирани претпријатија. 

 
Член 17 

Редовна седница 
 
Регулаторната Комисија за енергетика е должна 

најдоцна во рок од пет дена од завршувањето на подго-
твителната седница да одржи редовна седница на која 
ќе донесе одлука по барањето за одобрување на цена 
на геотермална енергија за регулиран период.  

 
Член 18 

Регулаторната комисија за енергетика врши редов-
на контрола на одобрената цена преку контрола на ос-
тварените трошоци за вршење на регулираната дејност, 

согласно Методологијата која е составен дел на овој 
Правилник, по истекот на првите шест месеци во кален-
дарската година и по истекот на  календарската година.  

Заради вршење на редовната контрола на одобрена-
та цена по истекот на првите шест месеци во тековната 
регулирана година, претпријатието е должно најдоцна 
до 25 јули од тековната година до Регулаторната коми-
сија да достави финансиско-сметководствени и технич-
ко-економски податоци и информации согласно При-
лог 2 на овој Правилник, кај кои се идентификувани 
промените во однос на претходно доставените подато-
ци и информации, како и изјава за веродостојноста на 
доставените податоци и информации, согласно Прилог 
3 на овој Правилник. 

Заради вршење на редовна годишна контрола на 
одобрената цена на геотермалната енергија за претход-
ната регулирана година во регулираниот период, прет-
пријатието е должно по истекот на календарската годи-
на а не подоцна од 25 јануари во тековната година, до 
Регулаторната комисија за енергетика да достави фи-
нансискосметководствени и техничко-економски пода-
тоци и информации за работењето во претходната ре-
гулирана година, преку пополнување на табелите содр-
жани во Прилог 2, кој што е составен дел на овој Пра-
вилник, како и изјава за веродостојноста на доставени-
те податоци и информации, согласно Прилог 3 на овој 
Правилник. 

Доколку Регулаторната комисија за енергетика врз 
основа на податоците и информациите за остварувања-
та од став 2, односно став 3 на овој член, утврди дека 
постојат разлики помеѓу одобрените и остварените 
трошоци, ќе донесе одлука за корекција на одобрената 
цена за тековната регулирана година и преостанатиот 
регулиран период, во согласност со одредбите на овој 
Правилник. 

По секоја редовна контрола извршена во согласност 
со овој член,  Регулаторната комисија донесува одлука 
за цена на геотермална енергија, во рок не подолг од 15 
работни денови од денот на приемот во архивата на Ре-
гулаторната комисија на документацијата комплетира-
на согласно став 2, односно став 3 на овој член. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 19 

Регулираното претпријатие е должно да достави до 
Регулаторната комисија за енергетика барање за утвр-
дување на регулирана максимална цена за регулирани-
от период утврден во член 6 на овој Правилник, зак-
лучно со 28 февруари 2010 година. 

Постапката по Барањето поднесено по датумот 
определен по став 1 на овој член ќе се заврши во рок од 
45 дена од денот на поднесување на Барањето. 

До донесување на Одлука врз основа на Барањето 
доставено во согласност со став 1 и 2 на овој член, ќе се 
применува цената утврдена со Одлуката на Регулаторна-
та комисија за енергетика бр.02-1680/1 од 29.12.2005 го-
дина („Службен весник на РМ“ бр. 117/05).  

  
Член 20 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”, а ќе се применува од 01.01.2010 година.  

 
         Бр. 01-2957/1     
29 декември 2009 година                    Претседател, 

       Скопје                      Димитар Петров, с.р. 
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________________ 
 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОTO И ИНВАЛИДСКОTO ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
3397. 

Врз основа на член 163 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 80/93,3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 
50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008 и 81/2009), а во врска со членот 102 од Зако-
нот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на РМ бр. 29/2000, 
5/2003, 40/2004, 113/2005, 11/2006, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 81/2009), Управниот одбор на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, на  седницата одржана на 8 октомври 2009 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД УТВРДЕНИТЕ  
НАДЛЕЖНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО  

ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање на Македонија за вршење на надлежностите за задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување. 

Надоместокот од став 1 на овој член го утврдува Управниот одбор на Фондот, по претходна согласност 
на Владата на Република Македонија. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот се пресметува по стапка од 0,2% од придонесите на секој пензиски фонд со 
кој управува Друштвото за управување со пензиски фондови. 

 
Член 3 

Надоместокот од член 2 на оваа одлука, паѓа на товар на Друштвото за управување со пензиски фондови. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето  во „Службен весник на РМ“. 
 
  Бр. 02-5489/1                                              Управен одбор  

8 октомври 2009 година                                    Претседател,     
            Скопје                                          Ангел Максимов, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 4 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 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на ден  18.12.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни 
случаи („Службен весник  на Република Македонија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009 и 18/2009), во членот 2, та-
белата се заменува со следната табела: 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
3398. 
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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 01.01.2010 година. 
 
 Бр. 02-24077/ 10                                   Управен одбор 

18 декември 2009 година                         Претседател, 
       Скопје                Беким Сали, с.р.
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3399. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 14, а во врска со 

член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на ден 18.12.2009 го-
дина, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ И ПОСТАП-
КА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 

НА ЛЕКОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите и 

постапкитe за одредување на референтни цени на леко-
ви кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во 
понатамошниот текст „лекови“). 

 
Член 2 

Референтна цена на лекот е максималниот износ кој 
Фондот го обезбедува за одреден лек. 

Референтната цена на лекот се утврдува на ниво на 
големопродажна ценa co вклучен ДДВ. Cоставен дел 
на големопродажната цена е маржата за промет на го-
лемо согласно Законот за лековите и медицински пома-
гала. 

Референтната цена на лековите се гарантира за сите 
осигурени лица. 

 
Член 3 

Референтната цена на лекот се одредува  со според-
бена анализа на големопродажните цени на лековите 
во Република Македонија и во референтните земји 
утврдени со член 63-в од Законот за здравствено осигу-
рување. 

Референтни земји во смисол на овој правилник се 
Република Словенија, Република Хрватска, Република 
Бугарија и Република Србија. 

 
Член 4 

Основни критериуми за утврдување на референтни 
цени на лекови се следните: 

- Pеферентната цена (cпоредбената големопродаж-
на цена на лекот со вклучен ДДB) во референтните 
земји, 

- Просечна cпоредбената цена на лекот, 
- Нивото на cпоредбената цена согласно коефици-

ентот на паритет на куповна сила. 
 

Член 5 
Основа за утврдување на споредбената големопро-

дажна цена на лекот од алинеја 1 од член 4 е големо-
продажната цена на лек со идентичен АТЦ код според 
класификацијата на СЗО и идентична или сродна фар-
мацевтска дозажна форма, идентична јачина и иден-
тично или најблиско  пакување во референтните земји. 

Извори на податоци за големопродажните цени на 
лековите во референтните земји се последните објаве-
ни цени до денот на пресметката на официјалната веб-

страна на надлежните органи во: Република Словенија 
(www.zzzs.si – Baza zdravil), Република Хрватска 
(www.hzzo-net.hr - Lista lijekova), Република Бугарија 
(www.mh.government.bg - Регистри) и Република Срби-
ја (www.rzzo.sr.gov.yu - Листа лекова). 

 
Член 6 

Споредбената големопродажна цена на лековите се 
утврдува поединечно за секоја фармацевтска дозажна 
форма и јачина. 

Ако во референтните земји постои лек со иста јачи-
на од различни производители со различни цени, во 
предвид се зема најниската цена на лекот, која се при-
менува при утврдувањето на споредбената цена за сите 
лекови од таа генерика. 

Ако во референтните земји за лек со идентичен 
АТЦ код има иста или сродна дозажна форма (пр. таб-
лети – дражеи - капсули) со иста јачина и начин на ап-
ликација, во тој случај во предвид се зема најниската 
цена на лекот, при што лековите со продолжено или 
контролирано терапевтско дејство не можат да се изед-
начат со лековите со директно терапевтско дејство. 

При преземање на споредбената цена на лековите 
од референтните земји се зема цената на лек чие паку-
вање содржи еднаков број на единици со споредувани-
от лек. Во случаите на различен број единици во паку-
вањето на лекот во референтната земја, се зема нај-
блиското пакување. Споредбената цена во тој случај се 
пресметува за единица на споредуваниот лек, а потоа 
се пресметува за вкупниот број единици во пакувањето 
на лекот.  

 
Член 7 

Споредбената големопродажна цена на лекот од ре-
ферентните земји се изразува во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија на денот на пресметката на референтната 
цена. 

 
Член 8 

Просечна споредбена цена на лекот е цената прес-
метана така што збирот на двете (2) најниски споредбе-
ни цени на лекот во референтните земји, се подели со  
два.  

Во случаите кога има само една споредбена цена на 
лекот, истата се зема како просечна.  

 
Член 9 

Нивото на cпоредбената цена е односот на pефе-
рентната цена на лекот во Република Македонија и 
просечната cпоредбена цена на лекот во референтните 
земји, изразен во проценти. 

Нивото на cпоредбената цена се усогласува со кое-
фициентот на паритет на куповна сила. 

Коефициент на паритетот на куповна сила е однос 
изразен во проценти на БДП по глава на жител во Ре-
публика Македонија и просекот од вредностите на бру-
то домашниот производ по глава на жител во рефе-
рентните земји, според методологијата на паритет на 
куповната сила утврдена од Меѓународниот монетарен 
фонд од Вашингтон за последната година за која Меѓу-
народниот монетарен фонд има објавено конечни пода-
тоци. 
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Член 10 
Референтни цени на лековите се усогласуваат со ко-

ефициентот на паритет на куповна сила на следниов 
начин:   

За лекови кои немаат генеричка паралела по АТЦ 
класификацијата  и кои до денот на пресметката имаат 
ниво на цени поголемо од просечната споредбена цена 
(над 100%), тогаш просечната споредбена цена се мно-
жи со 1. 

За лекови со генеричка паралела кои до денот на 
пресметката имаат нивото на цени поголемо од 79,23%, 
тогаш просечната споредбена цена се множи со коефи-
циентот на паритет на куповна сила кој во овој случај 
изнесува 0,7923. Овој коефициент се применува при 
утврдувањето на референтни цени за сите лекови од 
таа генерика. 

Референтни цени на лековите од став 2 и 3 на  овој 
член, кои до денот на пресметката имаат ниво под ни-
вото од став 2 и 3 на  овој член и кои имаат ниво на це-
ни поголемо од 51,46 %,  не се менуваат.  

За лековите кои до денот на пресметката имаат ни-
во на цена под 51,46 % и на кои постоечката референт-
на цена е пониска од најниската единствена цена, рефе-
рентната цена се зголемува до нивото на најниската 
единствена цена максимално до коефициентот на пари-
тет на куповна сила кој во овој случај изнесува 0,5146. 

 
Член 11 

Референтните цени на лековите за кои по прв пат се 
одредува референтна цена се усогласуваат на следниов 
начин: 

Цената за лек со ново генеричко име на Листата на 
лекови и кој во Република Македонија се наоѓа за прв 
пат, не смее да биде повисока од 100 % од просечна 
споредбената цена од член 8 на овој правилник. 

По појавувањето на првата генеричка паралела на 
лекот во Република Македонија, нивото на цена на ле-
кот не смее да биде повисока од 79,23 % на просечната 
споредбена цена.  

 
Член 12 

Цена на лекот за кој не е можно да се определи спо-
редбена цена преку ниту еден од изворите на податоци 
наведени во член 5 на овој правилник, се определува на 
основа на фармако-економска студија која треба да ја 
достави носителот на Решението за ставање на лекот 
во промет.  

 
Член 13 

Ако со примената на одредбите од  членот 10 и 11 
на овој правилник се утврдат различни цени за меѓу-
себно заменливи лекови (до трето ниво од АТЦ класи-
фикацијата), односно за лекови со еднаков учинок и 
безбедност (терапевтски-еквивалентни лекови), се ут-
врдуваат фармаколошко-терапевтски групи. 

Фармаколошко-терапевтска група на лекови е група 
на терапевтски-еквивалентни лекови, за кои се утврду-
ва единствена референтна цена, усогласена по основ на 
број на единици во пакување, дефинирана дневна доза 
и јачина на лекот. 

Референтната цена за фармаколошко-терапевтска 
група се одредува на ниво на една цена на лековите од 
групата со цел обезбедување на лек на товар на Фон-
дот, без доплата од осигурениците. 

Член 14 
Зголемување на референтната цена на лекот може 

да побара носителот на Решението за ставање на лекот 
во промет само за неопходни лекови за кои не постои 
лек со терапевтско-фармаколошка паралела во Репуб-
лика Македонија, како и согласно член 10 став 5 и член 
13 став 3. 

 
Член 15 

За утврдување на референтните цени на лековите 
директорот на Фондот формира постојана Комисија за 
утврдување на референтни цени. 

Комисијата се состои од 7 (седум) членови од кои 
едниот е претседател. 

Членови на комисијата може да бидат лица врабо-
тени во Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија, како и надворешни лица економисти, фармаце-
вти, лекари или правници, од кои еден задолжително е 
лице вработено во Министерството за здравство. 

Комисијата е самостојна во својата работа и работи 
врз основа на овој правилник и другите позитивни за-
конски прописи.  

 
Член 16 

Комисијата за утврдување на референтни цени ис-
праќа до Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија писмен предлог за рефе-
рентни цени, со дадено образложение и записници од 
работата на комисијата дадени во прилог. 

Референтни цени се предложуваат по единици и по 
пакување, односно по дефинирана дневна доза, за секо-
ја фармацевтска форма на лек поединечно. 

Управниот одбор на Фондот донесува одлука за ут-
врдување на предлог референтните цени на лековите. 

 
Член 17 

Одлуката за утврдување на предлог референтните 
цени на лековите се објавува на web страната на Фон-
дот и за која одлука носителите на решението за става-
ње на лекот во промет треба да дадат забелешки. 

Рокот за изјаснување од страна на носителите е 15 
дена од објавувањето на одлуката за предлог референт-
ните цени.  

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија донесува Одлука со која ги ут-
врдува референтните цените на лековите.  

Одлуката со која Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија ги утврдува референтните цени на 
лековите се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија”, по добивање на согласност од страна на  
министерот за здравство. 

 
Член 18 

Референтните цени се усогласуваат најмалку еднаш 
годишно. 

За ден на пресметката се определува 1. јануари се-
која година, освен за 2010 година за која се земаат по-
датоците за цени на лекови од референтните земји со 
пресек на датум 15.09.2009 година. 

Утврдените референтни цени согласно одредбите 
на овој правилник се задолжителни како за Фондот та-
ка и за здравствените установи. 
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Член 19 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

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

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за утврдување на кри-
териуми и постапка за одредување на референтни цени 
на лекови бр. 02-18878/13 од 30.11.2007 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2008). 

 
   Бр. 02-24077/4                               Управен одбор 

18 декември 2009 година                     Претседател, 
       Скопје                                   Беким Сали, с.р. 

____________ 
3400. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од 
Законот за здравственото осигурување („Службен вес-
ник  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 и 67/2009), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 18.12.2009 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛА-
БОРАТОРИСКИТЕ 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 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
137/2006, 41/2007, 62/2007 и 86/2007), во членот 4 став 
1 алинејата 2 (структура на населението по возрасни 
групи) се брише. 

 
Член 2 

Во членот 5 од правилникот во ставот 1, зборот  
„обезбедените“ се брише. 

Во истиот член во ставот 2 алинајата 2 (бројот на 
осигурените лица и структурата на возрасните групи 
што го избрале избраниот лекар) се брише. 

 
Член 3 

Членот 7 од правилникот се брише. 
 

Член 4 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Месечниот надоместокот за извршените лаборато-

риски испитувања претставува потенцијален месечен 
износ кој може да го оствари задравствената установа 
која врши лабораториски услуги, добиен како просечен 
износ од остварените средства од Фондот во последни-
те три месеци (септември, октомври и ноември) од 
2009 година, остварени врз основа не претходно склу-
чен договор со Фондот.  

Надоместокот од став 1 на овој член, здравствената 
установа која врши лабораториски услуги го остварува 
врз основа на доставени фактури за извршени здрав-
ствени услуги за месецот за кој се исплатува надоме-
стокот, но не повеќе од месечниот надоместок утврден 
според став 1 на овој член. 

Фактурирањето на лабораториските испитувања од 
став 2 на овој член се врши според цените утврдени со 
Ценовникот на здравствените услуги во Република Ма-
кедонија или според утврдени референтни цени од 
Управниот одбор на Фондот, доколку истите бидат 
утврдат.“ 

 
Член 5 

Членот 8-а се менува и гласи: 
„Месечниот надоместокот за извршените лаборато-

риски испитувања претставува потенцијален месечен 
износ кој може да го оствари  задравствената установа 
која врши лабораториски услуги, врз основа на плани-
раните средства за лабораториските испитувања во 
специјалистичко-консултативна здравствена заштита 
определени во буџетот на Фондот и во зависност од ос-
тварениот вид и обем на здравствени услуги во прет-
ходниот период, односно предходната година. 

Надоместокот од став 1 на овој член, здравствената 
установа која врши лабораториски услуги го остварува 
врз основа на доставени фактури за извршени здрав-
ствени услуги за месецот за кој се исплатува надоме-
стокот, но не повеќе од месечниот надоместок утврден 
според став 1 на овој член. 

Фактурирањето на лабораториските испитувања од 
став 2 на овој член се врши според утврдени референт-
ни цени од страна на Управниот одбор на Фондот.“ 

 
Член 6 

Членот 9 од правилникот се брише. 
 

Член 7 
Во членот 10 став 1 од правилникот, зборовите: „на 

капитацијата“ се бришат, а по зборовите: „член 8“ се 
додаваат зборовите: и „член 8-а“.  

 
Член 8 

Членот 11 од правилникот се брише. 
 

Член 9 
Одредбите на членот 8 од овој правилник ќе се при-

менуваат до 30.09.2009 година, а одредбите од член 8 а 
ќе се применуваат од 01.10.2010 година.  

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
   Бр. 02-24077/5                               Управен одбор 

18 декември 2009 година                    Претседател, 
      Скопје                               Беким Сали, с.р. 
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