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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2347. 

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 
на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија,на седницата одржана на 19 јули 2011 го-
дина, даде 

 
АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 

НА ЧЛЕНОТ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСТИЈА („СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  

БРОЈ 18/2002) 
 
Членот 1 од Законот за амнестија („Службен весник 

на Република Македонија“ број 18/2002) гласи: 
„Со овој закон се ослободуваат од гонење, се запи-

раат  кривичните постапки и потполно се ослободуваат 
од извршувањето на казната затвор (во натамошниот 
текст: амнестија), граѓани на Република Македонија, 
лица со законски престој, како и лица кои имаат имот 
или семејство во Република Македонија (во натамош-
ниот текст: лица), за кои постои основано сомневање 
дека подготвиле или сториле кривични дела поврзани 
со конфликтот во 2001 година, заклучно со 26 септем-
ври 2001 година. 

Амнестијата се однесува и на лица кои и пред 1 ја-
нуари 2001 година, подготвувале или сториле кривич-
ни дела во врска со конфликтот во 2001 година. 

Со амнестијата од ставовите 1 и 2 на овој член: 
- се ослободуваат од гонење за кривично дело спо-

ред Кривичниот законик и друг закон на Република 
Македонија лицата за кои постои основано сомнение 
дека подготвиле или сториле кривични дела поврзани 
со конфликтот до 26 септември 2001 година; 

- се запираат кривичните постапки за кривични де-
ла  според Кривичниот законик и друг закон на Репуб-
лика Македонија против, лицата за кои постои основа-
но сомнение дека подготвиле или сториле кривични 
дела поврзани со конфликтот до 26 септември 2001 го-
дина; 

- потполно  се ослободуваат од извршување на каз-
ната затвор за кривични дела според Кривичниот зако-
ник и друг закон на Република Македонија лицата кои  
подготвувале или извршиле кривични дела поврзани со 
конфликтот до 26 септември 2001 година и 

- се определува бришење на осудата и се укинува 
правната последица на осудата заклучно со 26 септем-
ври 2001 година. 

Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член не се 
однесуваат на лицата кои извршиле кривични дела по-
врзани и во врска со конфликтот во 2001 година, кои се 
во надлежност и за кои Меѓународниот трибунал за го-
нење на лица одговорни за тешко кршење на меѓуна-
родното хуманитарно право на територијата на пора-
нешна Југославија од 1991 година ќе поведе постапка." 

Членот 1  од Законот за амнестија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 18/2002), треба да 
се толкува така што амнестијата се применува на сите 
сторители на  кривични дела поврзани со конфликтот 
во 2001 година, заклучно со 26 септември 2001 година, 
освен за лицата кои извршиле кривични дела  поврзани  
и во врска со конфликтот во 2001 година, а против кои 
Меѓународниот трибунал за гонење на лица одговорни 
за тешко кршење на меѓународното хуманитарно право 
на територијата на поранешна Југославија од 1991 го-
дина, повел постапка. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07- 3134/1                   Претседател на Собранието 
19 јули 2011 година               на Република Македонија,  
       Скопје              Трајко Вељаноски, с.р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2348. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Пре-
тседателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. АГУШ ВЕСЕЛ АЈРЕДИНОВ-АЈРОВСКИ, од Би-

тола 
2. НЕРМИН МУСТАФА КУРТИНОВИЌ од Скопје 
3. ИВО ПЕТРЕ ОРДЕВ, од Свети Николе 
4. ИВАН ЗОРАН ТОМИСЛАВОВСКИ, од Проби-

штип 
5. ЌИРО ПАНТЕ ЌУРЧИСКИ, од Виница 
6. ФАДИЛ БАФТИЈАР БАТИЈАРОВ, од Скопје 
7. ПЕРИЦА ДРАГАН ЗАКОВСКИ, од Скопје 
8. БУРИМ ИСМЕН КАДРИ, од с.Трубарево 
9. АРТОН ЏЕВИТ АЈДИНИ, од с.Бојане. 
 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ните лица : 

1. БАШКИМ ШАБАН ПАЈАЗИТИ од с.Мала Речи-
ца, во траење од 4 месеци 

2. ЗОРАН РУСОМИР СТАНИЌЕВСКИ од Скопје, 
во траење од 6 месеци. 

 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-
мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица: 

1. БАЈРАМИ НЕСИМ НУРЕДИНИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци 

2. ВЛАДИМИР БОШКО ВАСЕВСКИ од Скопје, во 
траење од 8 месеци 

3. ИСЉАМ ЕЛМАЗ ЗИБЕРИ од с.Копаница, во тра-
ење од 6 месеци.  

 
IV 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. ЉУПЧО ДОБРЕ ИЛИЕВСКИ од с.Горно Соње, 
во траење од 6 месеци 

2. ЕУЗЕБИО ЗЕКИР МЕМЕДОВ од Кочани, во тра-
ење од 6 месеци 

3. ДРАГАН ЃОРЃИ БОЖИНОВ од Охрид, во трае-
ње од 6 месеци 

4. МАХИР АМЕТ ИМЕРИ од с.Мала Речица, во 
траење од 8 месеци 

5. САШКО ЕВГЕНИЈ АНТОВСКИ од Кочани, во 
траење од 6 месеци 

6. ПЕТАР КРУМ КАЛАЏИСКИ од Делчево, во тра-
ење од 6 месеци 

7. ЛИДИЈА СТАНКО ТОДОРОВСКА-СТОЈАНО-
СКА од Охрид, во траење од 5 месеци 

8. ЕЛВИС ИСМАИЛ МЕФАИЛ до Битола, во трае-
ње од 3 месеци 

9. ЉУПЧО БЛАГОЈА АНУШЕВ од Скопје, во трае-
ње од 3 месеци 

10. САНДОКАН ИСМАИЛ МЕФАИЛ од Битола, 
во траење од 3 месеци 

11. САШО ТЕОФИЛ ДАНЕВСКИ од Скопје, во 
траење од 3 месеци. 
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V 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
       Бр. 07-1275                                   Претседател          
20 јули 2011 година               на Република Македонија,  
          Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2349. 

Врз основа на член 27-а, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2011 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.7.2011 годи-
на, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈЗУ 
Здравствен дом Пехчево му престанува користењето на 
недвижна ствар, деловен простор на ул.„Индустриска“ 
бр.6, КП бр.1132, зграда 1 со приземје од 293 м2 и су-
терен 142 м2, евидентиран во Имотен лист бр.795 КО 
Пехчево, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Министерството 
за труд и социјална политика. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижна ствар од член 1 од 
оваа одлука ќе се изврши помеѓу ЈЗУ Здравствен дом 
Пехчево и Министерството за труд и социјална поли-
тика, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
    Бр. 51-2633/1                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје          Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2350. 

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 
и 24/11), Владата на Република Македонија, во својс-
тво на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана 
на 19.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕ-
ТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ  
АД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД  1.01-31.12.2010 ГОДИНА 

 
1.Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работе-

њето на Македонски железници Транспорт АД – Скоп-
је за период 1.01-31.12.2010 година, бр. 657/1-6/1 од 
25.05.2011 година, усвоен од Управниот одбор на ова 
акционерско друштво, на седницата одржана на 
25.05.2011 година. 

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ . 

 
    Бр. 51-3462/1                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје          Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2351. 

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 
и 24/11), Владата на Република Македонија, во својс-
тво на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана 
на 19.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 
2010 ГОДИНА И  ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО ЗА 2010 ГОДИНА НА АД МЕПСО -  

СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 
1.Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка 

за 2010 година и Финансискиот извештај за работењето 
за 2010 година на АД МЕПСО - Скопје, во државна 
сопственост бр. 02-1648-1/1 и 02-1648-1/3 од 25.2.2011 
година, усвоени од Управниот одбор на Акционерско-
то друштво, на седниците одржани на 25.2.2011 годи-
на. 

 
2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
  
    Бр. 51-3553/1                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје          Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2352. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУР-
НО ДОБРО  „СВАДБЕНИТЕ ОБИЧАИ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДС-
ТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Духовното културно добро „Свадбените обичаи во 

Република Македонија“ се прогласува за културно нас-
ледство од особено значење - поткатегорија големо 
значење. 

Свадбените обичаи во Република Македонија се 
дел од традициската култура на македонскиот народ и 
спаѓаат во обредни комплекси од животниот циклус. 
Во структурата на духовното културно добро „Свадбе-
ните обичаи во Република Македонија“, можат да се 
издвојат следните поважни елементи: обреди  (за оде-
ње по невеста, за канење на мртвите, за венчавање и 
други), обредни предмети (обреден леб, бајрак и сл.), 
обредно време (изведување на обичаите по определен 
редослед и во определени денови во годината), табуа 
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(во форма на одредени забрани за контакт на невестата 
со земјата, забрана да се видат две невести и сл.), 
обредни лица (невеста, зет, кум, свекрва и сл.) како и 
бројни верувања, магиски постапки, обредни ора, пес-
ни и сл.  

За духовното културно добро од став 1 на овој член 
се утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр. 51-3611/1                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје          Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2353. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРНОТО ДУХОВНО 
КУЛТУРНО ДОБРО „ПРЕДАНИЈА ЗА КРАЛОТ 
МАРКО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ,  

ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирното духовно културно добро „Преданија за 

кралот Марко во Република Македонија“ се прогласува 
за културно наследство од особено значење, поткатего-
рија големо значење. 

Духовното културно добро „Преданијата за кралот 
Марко во Република Македонија“ е циклус од автен-
тични народни преданија кои ја отсликуваат митската 
имагинација на македонскиот народ за историскиот 
лик на кралот Марко. Основано се претпоставува дека 
се појавуваат кон крајот на 14 и почетокот на 15 век, по 
смртта на кралот Марко (1395г.).  

Збирното духовно културно добро „Преданија за 
кралот Марко во Република Македонија“ структурно 
се дели на:   

- биографски преданија за кралот Марко и  
- локални преданија за кралот Марко со две потка-

тегории (преданија за локални феномени во природата 
и преданија за човечки градби).  

Најголема концентрација на преданија поврзани со 
кралот Марко има во градот Прилеп и неговата околи-
на, во охридско-струшкиот, струмичкиот, кичевскиот и 
кумановскиот регион. 

За збирното духовно културно добро од став 1 на 
овој член се утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр. 51-3611/2                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје            Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

2354. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО 
ДОБРО „ПРАЗНУВАЊАТА НА ВОДИЦИ ВО ОХ-
РИД“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО 
ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО  

ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Духовното културно добро „Празнувањата на Водици 

во Охрид“ се прогласува за културно наследство од 
особено значење, поткатегорија исклучително значење. 

Духовното културно добро „Празнувањата на Во-
дици во Охрид“ е сeнародна манифестација со која се 
празнуваат традиционалните зимски водичарски и цр-
ковно- богојавленски празници во градот Охрид. 

Празнувањата на Водици во Охрид се изведуват на 
празниците: Машки и Женски Водици. Како манифе-
стација - наследник на некогашното традиционално 
крсно кумство и на охридските "компании", празнува-
њата имаат своја кулминација во обичаите "фрлање и 
фаќање на крстот" (Водици/Богојавление), и "денот на 
рибарите" (Женски Водици/Св. Јован крстител). 

Духовното културно добро „Празнувањата на Води-
ци во Охрид“ имаат функција на зацврстување на трај-
ните културни вредности и подигање на свестноста за 
постоење национално духовно културното наследство.  

За духовното културно добро од став 1 на овој член 
се утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр. 51-3611/3                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје             Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2355. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19. 7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРНОТО ДУХОВНО 
КУЛТУРНО ДОБРО  „ПЕСНИ ЗА ПРИНЕСУВА-
ЊЕ ЖРТВА“  ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД 
ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО  

ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирното духовно културно добро „Песни за прине-

сување жртва“ се прогласува за културно наследство 
од особено значење, поткатегорија големо значење. 

Збирното духовно културно добро „Песни за при-
несување жртва“ е духовно културно наследство од 
најархаичниот слој на македонската народна усна 
традиција. Се дели на повеќе видови: космогониски, 
антропогониски, градбени, иницијациски, симболич-
ни и ги има во извонредно богат и разновиден вид. 
Се среќаваат во најстариот слој митолошки песни, 
во обредно-календарските песни, како и во баладите 
и јуначките песни.  
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Збирното духовно културно добро „Песни за прине-
сување жртва“ спаѓа во еден од највредните нематери-
јални арте и менте факти од македонската традицио-
нална култура, поради нивната содржина во која се 
кријат траги од најстарата архаична свест за комуника-
ција на заедницата (човекот) со силите (божествата) во 
кои тој верува.  

За збирното духовно културно добро од став 1 на 
овој член се утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр. 51-3611/4                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
        Скопје          Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2356. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО 
ДОБРО „ОБИЧАЈОТ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО БРАК КАЈ 
АЛБАНЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА “ ЗА 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ,  

ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Духовното културно добро „Обичајот за стапување 

во брак кај Албанците во Република Македонија“ се 
прогласува за културно наследство од особено значење 
- поткатегорија големо значење. 

Обичаите за стапување во брак кај Албанците во  
Република Македонија спаѓаат во обредни комплекси 
од животниот циклус. Како сведоштво за традиционал-
ниот живот во поранешните патријархални заедници 
имаат функција да ги зацврстуваат социјалните вредно-
сти во истата. Обичаите за стапување во брак кај Ал-
банците во  Република Македонија, содржат три пого-
леми подгрупи обичаи: обреди и обичаи во предсвадбе-
ниот период; обреди и обичаи за време на свадбата и 
обреди и обичаи во постсвадбениот период, сите со 
апотропејски однос кон новата брачна заедница. По-
себност помеѓу свадбените обичаи кај Албанците по-
стои во обичаите на ставање к'на на девојката која ќе 
биде невеста, потоа, обичаи за подготовка на невестин-
ската руба, односно обичајот за иницијациско "удира-
ње" на младоженецот по телата на сите присутни на 
свадбата и др.  

За духовното културно добро од став 1 на овој член 
се утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр. 51-3611/5                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје          Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

2357. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата ,одр-
жана на 19.7.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУР-
НО ДОБРО „ОБИЧАИТЕ ЗА РАЃАЊЕ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДС-
ТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Духовното културно добро „Обичаите за раѓање во 

Република  Македонија“ се прогласува за културно 
наследство од особено значење - поткатегорија големо 
значење. 

„Обичаите за раѓање во Република Македонија“ 
спаѓаат во обредни комплекси од животниот циклус. 
Како сведоштво за континуитетот на македонската тра-
диционална култура имаат функција да ги зацврстуваат 
семејните вредности во современото македонско оп-
штество. Во комплексот на духовното културно добро, 
„Обичаите за раѓање во Република Македонија“, влегу-
ваат магиски и табуирани обредни постапки, кои го на-
дополнуваат космогонискиот поглед на свет кој се реф-
лектира и во најархаичните археолошки претстави и во 
текстилното народно творештво. Се делат на три гру-
пи: обреди и обичаи во предпородилниот период (про-
писи и табуа кон бремената жена); обреди и обичаи за 
време на раѓањето (издвојување и заштита на родилка-
та и детето) и обреди и обичаи после раѓањето (обред-
но бањање, обредно задојување и др.), сите со силен  
апотропејски однос кон новосоздадениот живот.  

За духовното културно добро од став 1 на овој член 
се утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр. 51-3611/6                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје          Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2358. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 19.7.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУР-
НО ДОБРО „ЛАЗАРСКОТО ПЕЕЊЕ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДС-
ТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ  
Член 1 

Духовното културно добро „Лазарското пеење во 
Република Македонија“ се прогласува за културно нас-
ледство од особено значење, поткатегорија исклучи-
телно значење. 

„Лазарското пеење во Република Македонија“ е дел 
од циклусот пролетни обреди со архаични функцио-
нални елементи, чија цел била да обезбедат плодност и 
благосостојба во секојдневниот живот на едно семејс-
тво, на колективитетот и на природата која ги опкру-
жува.  
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Духовното културно добро „Лазарското пеење во 
Република Македонија“ е дел од традициската вокална 
култура на македонскиот народ, го изведуваат најчесто 
женски деца во иницијациска фаза. Во неговата стру-
ктура можат да се издвојат следните посебности: коле-
ктивност на изведбите, нагласена припадност кон жен-
скиот род, антифона техника на изведување на обред-
ните песни и содејство со обредните лазарски ора.  

За духовното културно добро од став 1 на овој член 
се утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр. 51-3611/7                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје           Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2359. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.07.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРНОТО ДУХОВНО 
КУЛТУРНО ДОБРО „ЈУНАЧКИ ПЕСНИ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДС-
ТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирното духовно културно добро “Јуначки песни 

во Република Македонија“ се прогласува за културно 
наследство од особено значење поткатегорија големо 
значење. 

Јуначките песни во Република Македонија се ду-
ховно културно наследство, во кое се отсликува мит-
ската имагинација на македонскиот народ поврзана за 
народната митологија, космогонија и различни истори-
ски и имагинарни ликови. Се појавуваат во два циклу-
си: 7-9 век (циклусот песни за Болен Дојчин и Црна 
Арапина) и кон крајот на 14 и почетокот на 15 век 
(циклусот песни за кралот Марко).  

 Збирното духовно културно добро “Јуначки песни 
во Република Македонија“ структурно се дели на два 
типа:  

- Јуначки песни со митолошка содржина и  
- Јуначки песни со релација меѓу митологијата и 

историјата.  
За збирното духовно културно добро од став 1 на 

овој член се утврдува режим на заштита од прв степен. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр.51-3611/8                         Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје           Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2360. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.07.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУР-
НО ДОБРО „Х”ДЕРЛЕЗ КАЈ ТУРЦИТЕ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДС-
ТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Духовното културно добро „Х“дерлез кај Турците 

во Република Македонија“ се прогласува за културно 
наследство од особено значење, поткатегорија исклу-
чително значење. 

Духовното културно добро „Х“дерлез кај Турците 
во Република Македонија“ ги опфаќа празнувањето на 
празникот Ѓурѓовден (06 мај) кој пак припаѓа на циклу-
сот пролетни обредно – обичајни комплекси. Празану-
вањата на Х“дерлез кај Турците во Република Македо-
нија се многу поархаични и се поврзуваат со различни 
историски периоди и култури кои интерактивно влијае-
ле на турската популација во Македонија. 

Во структурата на духовното културно добро 
„Х”дерлез кај Турците во Република Македонија“ со 
својата посебност се издвојуваат три културни слоја: 
архаични предисламски елементи со потекло во мито-
лошките претстави; исламски елементи во празнување-
то на Х“дерлез кај Турците во Република Македонија и 
современи појави кои коегзистираат со традиционална-
та обредна пракса. 

За културното наследство од став 1 на овој член се 
утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр. 51-3611/9                        Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје            Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2361. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.07.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО 
ДОБРО  „ЃУРЃОВДЕН КАЈ ВЛАСИТЕ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДС-
ТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Духовното културно добро “Ѓурѓовден кај Власите 

во Република Македонија“ се прогласува за културно 
наследство од особено значење, поткатегорија исклу-
чително значење. 

Духовното културно добро “Ѓурѓовден кај Власите 
во Република Македонија“ ги опфаќа празнувањата на 
празникот Ѓурѓовден  (06 Мај) како дел од циклусот 
пролетни обредно-обичајни комплекси. Етимолошки 
празникот и празнувањата се поврзуваат со светецот 
великомаченик Георгија (Ѓорѓи) кој живеел кон крајот 
на III и почетокот на IV век, иако празнувањата се по-
врзуваат и со предхристијанските обредно-магиски по-
стапки за одбележување на култот кон природата, веге-
тацијата и плодноста на стоката.  

 Во структурата на духовното културно добро “Ѓур-
ѓовден кај Власите во Република Македонија“ со своја-
та посебност се издвојуваат следниве обичаи: 
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- жртвување на јагне; групно берење билки; плете-
ње на “магичен" волнен гајтан; китење на садовите во 
кои се обработува млекото; обредно закрмување на 
стоката и др.  

За духовното културно добро од став 1 на овој член 
се утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.      
   Бр. 51-3611/10                       Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје           Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2362. 

Врз основа на член 32,  став 4 точка 9 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија", бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 05/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.7.2011 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНСУЛИН ЗА 2011 ГОДИНА  

1.) Во Програмата за изменување на Програмата за 
обезбедување на инсулин за 2011 година („Службен 
весник на Република Македонија “ бр.6/2011), во делот 
3 “ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-
ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА” во став 1 бројот 
“450.000.000,00” се заменува со бројот “453.400.000,00 
”, a бројот “446.467.000” се заменува со бројот 
“449.867.000”. 

Во став 4 во истиот дел бројот “450.000.000,00” се 
заменува со бројот “453.400.000,00 ”. 

Во делот 3 “ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДС-
ТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА” , во та-
белата бројот “3160” се заменува со бројот “4860”. 

2.) Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
   Бр. 51-3896/1                         Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                  на Владата на Република 
       Скопје           Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
2363. 

Заради градење на демократска култура и унапре-
дување на соработката со граѓанскиот сектор, во сог-
ласност со законодавството поврзано со активностите 
на граѓанскиот сектор во Република Македонија (Зако-
нот за здруженија и фондации, Законот за слободен 
пристап до информациите од јавен карактер и други) и 
Стратегијата за соработка на Владата на Република 
Македонија со граѓанскиот сектор, Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2011 
година, утврди 

 
КОДЕКС НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 

ЗА УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО 
ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ 

 
Цел на Кодексот 

Член 1 
 
Добрата практика за обезбедување учество на гра-

ѓанскиот сектор во процесот на креирање политики  се 
заснова на следните начела:  

- зголемување на транспарентноста и отчетноста во 
работата на Владата на Република Македонија (во по-
натамошниот текст: Владата) и органите на државната 
управа; 

- унапредување на соработката помеѓу Владата и 
органите на државната управа со граѓанскиот сектор 
преку структурирана и редовна комуникација и кон-
султации во процесот на креирање политики; и  

- подобрување на квалитетот на процесите на креи-
рање политики, донесување одлуки и спроведување на 
утврдените политики од страна на Владата и органите 
на државната управа, преку користење експертиза од 
граѓанскиот сектор. 

Кодексот на добри практики за учество на граѓан-
скиот сектор во процесот на креирање политики (во 
понатамошниот текст: Кодексот) нема да влијае на вос-
поставените стандарди и практика на консултации на 
органите на државната управа со заинтересираните 
страни согласно Методологијата за проценка на влија-
нието на регулативата. 

 
Вклучени страни и клучни партнери во соработката 

Член 2 
 
Органите на државната управа и граѓанскиот сектор 

во Република Македонија се вклучени страни во сора-
ботката во процесот на креирање политики. 

Клучен партнер во соработката во името на Владата 
е Генералниот секретаријат – организациона единица 
за соработка со граѓанските организации во чија над-
лежност е  координацијата на спроведувањето на Стра-
тегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор.  

Клучни партнери во соработката кои го претставу-
ваат граѓанскиот сектор се здруженијата и фондациите 
регистрирани согласно Законот за здруженија и фонда-
ции (во понатамошниот текст: организации), особено 
нивните сојузи или други форми на здружување на ор-
ганизации според областа на дејствување или терито-
ријален принцип. 

 
Начела на соработка 

Член 3 
 

Соработката на Владата и органите на државната 
управа со граѓанскиот сектор во процесот на креирање 
политики се остварува преку следните начела: 

- почитување на разновидноста и независноста на 
организациите и нивниот потенцијал за обезбедување 
стручно мислење, застапување на ставовите на граѓа-
ните и обезбедување услуги во согласност со потреби-
те на граѓаните;  

- внатрешни консултации во организациите и во 
рамките на нивните сојузи или други форми на здружу-
вање на организациите, пред тие да се обратат со бара-
ња или предлози до Владата; 

- почитување на статусот, надлежностите и искус-
твото на сите вклучени страни, како и на договорените 
заложби и временските рамки.  

 
Области на соработка 

Член 4 
 

Областите на соработка на Владата и органите на 
државната управа со граѓанскиот сектор во процесот на 
креирање политики се: развој на демократијата, граѓан-



22 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 99 - Стр. 9 

ското општество и човековите права; помош и заштита 
на лица со физички или ментален хендикеп, лица со 
попреченост во развојот и лица со посебни потреби; за-
штита на деца и младинци; заштита на маргинализира-
ни лица и нивно социјално вклучување; заштита од 
злоупотреба на дрога, сексуално преносливи болести, 
малолетничка деликвенција, алкохолизам, проституци-
ја и трговија со луѓе, здравство, унапредување на 
здравјето и медицинска грижа; уметност, култура и за-
штита на културното наследство; аматерски спорт; за-
штита на животната средина и одржлив развој; локален 
и инфраструктурен развој; наука, образование и обука 
во образовниот процес; развој на етиката и моралот; 
хуманитарна и социјална помош, намалување на сиро-
маштијата; справување со елементарни непогоди; за-
штита и грижа за животни; заштита на потрошувачите; 
унапредување на добротворството и волонтерството, 
како и други области. 

 
Облици и фази на соработка 

Член 5 
 

Соработката на Владата и органите на државната 
управа со граѓанскиот сектор во процесот на креирање 
политики може да се остварува во облик на: информи-
рање, консултации, дијалог и партнерство.  

Информирањето претставува основа за сите поната-
мошни чекори на учество и соработка на вклучените 
страни.  

Консултациите претставуваат процес во кој се бара 
стручен придонес и мислење од вклучените страни и 
првенствено се започнуваат од страна на органите на 
државната управа.  

Дијалогот ја нагласува меѓусебната заложба на вклу-
чените страни за размена на информации и мислења.  

Партнерството подразбира преземање на заеднички 
обврски во секоја фаза на соработката од страна на Вла-
дата, органите на државната управа и организациите.   

Соработката може да се остварува во сите фази од 
процесот на креирање на политики: во процесите на 
утврдување приоритети во креирањето политики при 
изработката на годишната Програма за работа на Вла-
дата на Република Македонија, при изготвување на за-
кони и подзаконски акти, документи за политики и 
стратегии и акциски планови, во процесите на спрове-
дување, следење или изменување на законодавството. 

 
Инструменти 

Член 6 
 

Добрите практики на соработка во процесот на кре-
ирање политики особено вклучуваат:  

- администрирање и ажурирање на интерактивна 
интернет страница која е лесна за користење и содржи 
релевантни информации за процесите на соработка со 
граѓанскиот сектор;  

- користење на интернет страницата на Единствени-
от национален електронски регистар на прописи - 
ЕНЕР;  

- воведување можност за често поставувани праша-
ња (ЧПП) на интернет или други канали за обезбедува-
ње информации во вид на прашања и одговори во насо-
ка на обезбедување практични информации;  

- организирање конференции и јавни настани;  
- заеднички обуки, градење капацитети и студиски 

посети; 
- формирање на заеднички работни групи; 
- изготвување и поднесување анализа на политики, 

документи за стратегија и предлог-прописи;  
- спроведување на физибилити студии, кампањи за 

подигање на свеста, оценување на влијанието на поли-
тиките и програмите за реформи.  

 
Насоки за примена на Кодексот 

Член 7 
 

Владата и органите на државната управа како добри 
практики во соработката со граѓанскиот сектор треба да: 

- ги утврдуваат клучните вклучени страни и партне-
ри во процесот на консултации, дијалог и партнерство 
во врска со креирањето политики; 

- формираат работни групи во области од значење 
за соработката со граѓанскиот сектор; 

- креираат база на податоци врз основа на придоне-
сот од организациите; 

- објавуваат предлози на законите и клучни доку-
менти на интернет страниците; 

- го објавуваат придонесот од граѓанскиот сектор, 
во форма на предлог-политики од организациите на ин-
тернет страницата http://www.nvosorabotka.gov.mk;  

- доставуваат покани и барања за повратни инфор-
мации и учество со индикатори за очекуваното ниво на 
соработка и временска рамка;  

- организираат консултации и дијалог со организа-
циите; 

- градат партнерства со организациите; 
- ги анализираат резултатите од процесот на кон-

султации и дијалог; 
- обезбедуваат навремени и транспарентни поврат-

ни информации до организациите; и 
- подготвуваат извештаи за одржани консултации, 

вклучително и анализа и препораки. 
Oрганизациите како добри практики во соработката 

со Владата и органите на државната управа треба да: 
- одржуваат редовен дијалог со своите членови; 
- организираат посебни настани за дијалог (конфе-

ренции и сл.);  
- изготвуваат документи, препораки и предлози за 

важни прашања поврзани со соработката со Владата, 
- учествуваат во процесот на консултации и дијалог 

со Владата; и 
- градат партнерства со органите на државната 

управа на различни нивоа.  
Придонес од организациите во врска со креирање 

политики, изготвување закони и годишната Програма 
за работа на Владата на Република Македонија 

 
Можности за придонес од организациите 

Член 8 
 

Организациите може да поднесуваат предлози во 
врска со политики и предлози за политики во кој било 
период од годината, како и да очекуваат известување и 
повратни информации согласно овој кодекс.  
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Организациите се поттикнуваат да го насочат при-
донесот кон соработката при изготвување на законите 
и подзаконските акти, како и кон подготовката на  го-
дишната Програма за работа на Владата на Република 
Македонија. 

Организациите може да поднесуваат предлози за 
изменување на политики доколку проценат дека доне-
сените јавни политики треба да се приспособат на но-
вите околности или доколку имаат дополнителни аргу-
менти. 

 
Квалитет и фокус на придонесот 

Член 9 
 

Предлозите на организациите во врска со позитив-
ното законодавство или во процесот на изготвување на 
закони и подзаконски акти, како и на годишната Про-
грама за работа на Владата на Република Македонија 
содржат име и адреса на организацијата и авторите на 
документот или предлогот. Предлогот се доставува на 
структуриран начин и се однесува на конкретни закон-
ски одредби или подзаконски акти, со податоци од из-
вршена анализа, при што организацијата ќе наведе  да-
ли е согласна за објавување на предлогот на интернет 
страницата http://www.nvosorabotka.gov.mk. 

 
Заедничка точка за контакт 

Член 10 
 
Организациите го доставуваат предлогот до Гене-

ралниот секретаријат – организациона единица за сора-
ботка со граѓанските организации. Интернет страница-
та http://www.nvosorabotka.gov.mk претставува „заед-
ничка точка за контакт” преку која Генералниот секре-
таријат овозможува транспарентен процес на информи-
рање и консултации со граѓанскиот сектор.  

Генералниот секретаријат - организациона единица 
за соработка со граѓанските организации го препраќа 
добиениот предлог од организациите до надлежните 
министерства и другите органи на државната управа.  

Воспоставувањето на заедничка точка за контакт не ги 
ограничува надлежните министерства во остварувањето 
соработка со организациите на сопствена иницијатива.  

 
Известување и доставување повратни информации 

до организациите 
Член 11 

 
Генералниот секретаријат – организациона единица 

за соработка со граѓанските организации објавува изве-
стување на интернет страницата http://www.nvosorabot-
ka.gov.mk  за предлозите од организациите најдоцна до 
седум дена од денот на добивањето на предлогот.  Из-
вестувањето содржи датум на поднесување, назив на 
документот и име на организацијата. Целиот текст на 
предлогот ќе биде достапен на интернет страницата са-
мо доколку организација што го поднесува предлогот 
се согласи со тоа. 

Генералниот секретаријат – организациона единица за 
соработка со граѓанските организации најдоцна до 30 де-
на од денот на објавувањето на известувањето на интер-
нет страницата http://www.nvosorabotka.gov.mk ќе објави 

повратни информации од надлежните министерства и 
другите органи на државната управа за релевантноста и 
прифатливоста на предлогот на организациите. 

 
Консултации 

Член 12 
 

Генералниот секретаријат редовно ги поттикнува 
надлежните министерства и другите органи на држав-
ната управа за вклучување на организациите чии пред-
лози биле оценети за релевантни и прифатливи во про-
цес на консултации, дијалог и партнерство.  

Генералниот секретаријат - организациона единица 
за соработка со граѓанските организации изготвува из-
вештај за консултациите врз основа на повратните ин-
формации од надлежните министерства или другите 
органи на државната управа.  

 
Посебни одредби за консултации по примарното и 

секундарното законодавство 
Член 13 

 
Предлозите на закони надлежното министерство ги 

објавува на својата интернет страница и во Единстве-
ниот национален електронски регистар на прописи 
http://www.ener.gov.mk. Консултациите со засегнатите 
страни се спроведуваат согласно Деловникот за работа 
на Владата на Република Македонија и Методологијата 
за проценка на влијанието на регулативата. 

Генералниот секретаријат - организациoна единица 
за соработка со граѓанските организации, во соработка 
со надлежниот орган на државна управа, може да обја-
ви посебен повик за консултации со граѓанскиот се-
ктор по однос на одредени предлози на закони или на 
подзаконски акти. Временската рамка за доставување 
забелешки, како и за известување и доставување по-
вратни информации се наведува во повикот.  

 
Посебни одредби за придонес кон годишната  

Програма за работа на Владата 
Член 14 

 
Генералниот секретаријат - организациона единица 

за соработка со граѓанските организации најдоцна во 
последната недела од месец август објавува на интер-
нет страницата http://www.nvosorabotka.gov.mk годи-
шен повик до граѓанскиот сектор за придонес во подго-
твувањето на годишната Програма за работа на Влада-
та на Република Македонија. Предлозите во врска со 
политики и предлозите за политики од организациите 
се поднесуваат до средината на месец септември.  

Организации добиваат известување и повратна ин-
формација, како и покана за процесот на консултации 
согласно членовите 11 и 12 од овој кодекс.  

 
Следење и оценување на примената на Кодексот 

Член 16 
 

Од страна на Генералниот секретаријат - организа-
циона единица за соработка со граѓанските организа-
ции се следи примената на овој кодекс.  
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Генералниот секретаријат по секоја втора година од 
примената на Кодексот, во консултации и соработка со 
граѓанскиот сектор,  врши оценка на спроведувањето 
на Кодексот и дава препораки за подобрување на сора-
ботката.  

 
Објавување на Кодексот 

Член 17 
 

Овој кодекс се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  

 
    Бр. 51-3582/1                       Заменик на претседателот  
19 јули 2011 година                 на Владата на Република 
       Скопје          Македонија,  
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
2364. 

Врз основа на член 45 став 2 од Законот за инспек-
циски надзор („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.  50/2010 и 162/2010), министерот за одбрана, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВОЕНО ВОЗДУХОПЛОВЕН  

ИНЖЕНЕР- ИНСПЕКТОР 
 

1. Основна одредба 
Член 1 

 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на легитимацијата на воено возду-
хопловен инженер- инспектор.  

  
2. Форма, содржина и начин на издавање на легитима-
цијата на воено воздухопловен инженер - инспектор 

 
Член 2 

На воено воздухопловниот инженер кој се стекнал 
со звање воено воздухопловен инженер- инспектор му 
се издава легитимација на воено воздухопловен инже-
нер инспектор (во натамошниот текст: легитимација).  

 
Член 3 

Образецот на легитимацијата на воено воздухопло-
вен инженер-инспектор се печати на бел картон со ди-
мензии 6 х 9 см., и е сместен во заштитна облога.  

Предната страна на образецот на легитимацијата 
содржи: во горниот дел текст „РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“, ЛЕГИ-
ТИМА¬ЦИЈА, „ ВОЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНЖЕ-
НЕР-ИНСПЕКТОР, во средината место за фотографија 
со димензии 2,5 х 3 см, а под неа место за впишу¬вање 
на податоци за името и презимето на инспекторот, чи-
нот и регистарски број на легитимацијата.  

Задната страна на образецот на легитимацијата со-
држи податоци за: единствениот матичен број на граѓа-
нинот, регистарски број на личната карта на имателот 
на легитимацијата, датум на издавање на легитимација-
та, место за потпис на министерот за одбрана и место 
за печат.  

Образецот на легитимацијата е заштитен со проѕир-
на пластична фолија.  

Заштитната облога на легитимацијата е изработена 
од кожа во темносина боја во два дела кои меѓусебно 
се поврзани и се преклопуваат, со димензии 7 х 10 см.  

На предната страна на заштитната облога, со букви 
во боја на злато е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“, 
под него е отпечатен грбот на Република Македонија 
во боја на злато, а под него со златни букви е отпечатен 
текстот: „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, „ВОЕН ВОЗДУХОПЛО-
ВЕН ИНЖЕНЕР- ИНСПЕКТОР“. 

Втората внатрешна страна на заштитната облога е 
изработена во два дела, од кои предниот дел е израбо-
тен од проѕирна пластична фолија обрабена со кожа и 
претставува простор во кој се сместува образецот на 
легитимацијата.  

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член 
е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1).  

 
Член 4 

Легитимацијата има важност се додека лицето на 
кое му е издадена има службено својство на воено воз-
духопловен инженер- инспектор.  

По престанокот на службеното својство на воено 
воздухопловниот инженер инспектор, инспекторот ја 
враќа легитимацијата. 

  
Член 5 

Во случај на губење на легитимацијата, инспекто-
рот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за 
тоа ја известува Службата- Воено воздухопловен авто-
ритет.   

Во случај од став 1 на овој член на инспекторот му 
се издава нова легитимација. 

  
Член 6 

Легитимацијата се заменува со нова кога поради 
дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива 
или кога имателот на легитимацијата ќе ги измени лич-
ните податоци. 

 
Член 7 

Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 
поништува. 

 
Член 8 

Издадените легитимации се евидентираат во Мини-
стерство за одбрана (СВВА).   

Редниот број од евиденцијата под која е извршен 
упис на податоците се впишува во легитимацијата, ка-
ко регистарскиот број. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија. 

 
     Бр. 01-4526/1  
12 јули 2011 година                     Министер за одбрана,    
       Скопје                                  Зоран Коњановски, с.р.   
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2365. 
Врз основа на член 174 од Законот за воздухоплов-

ство („Службен весник на Република Македонија” бр. 
14/2006, 24/2007, 103/2008 и 67/2010), министерот за 
одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР  

НА ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот, правила-

та и посебните услови за вршење на инспекциски над-
зор на воените воздухоплови и воздухопловно-технич-
киот персонал (во натамошниот текст: инспекциски 
надзор), правата, должностите и одговорностите, како 
и условите кои што треба да ги исполнуваат лицата за 
вршење на инспекциски надзор.  

  
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1) Воздухопловно-техничкото обезбедување е под-
систем на логистичкото обезбедување во АРМ и пред-
ставува збир на организирани работи, мерки и постап-
ки на воздухопловно-техничката служба (ВТСл) со 
кои, во мир, кризни состојби и во војна, се обезбедува-
ат најповолни материјални и технички услови за обука, 
работа и борбени дејства на воздухопловните единици 
во Армијата на Република Македонија. 

2) Воздухопловно-техничка служба (ВТСл) е стручна 
служба надлежна да го пропише, организира и спроведе 
системот на воздухопловно-техничкото обезбедување 
(ВТОб) и е носител на задачите за ВТОб на воздухоплов-
но-техничките материјални средства (ВТМС) во АРМ; 

3) Воен воздухопловно-технички персонал се при-
падници на ВТСл кои ги извршуваат задачите на оваа 
служба; 

4) Воздухопловно-технички материјални средства 
се материјални средства кои се доделени и се користат 
при извршување на задачите во воздухопловните еди-
ници, при што ВТСл е технички носител на планира-
њето;  

5) Воздухопловно-технички упатства се документи 
со кои детално се разработуваат одредбите од Правила-
та за одржување и употреба на ВТМС, се пропишува 
експлоатационата и придружната документација, ис-
правите на ВТМС и обрасците; 

6) Овластување е оспособеност и одобрение на вое-
но воздухопловно-техничкиот персонал за вршење на 
одредени задачи во текот на вршењето на воздухоплов-
но-техничката служба;  

7) Оспособување и усовршување на воздухопловно-
техничкиот персонал е процес за усвојување на нови 
знаења, вештини и навики за извршување на одредени 
должности од домен на ВТСл, кој се одвива според 
утврден и одобрен План и Програма и се состои од тео-
ретски и практичен дел. 

8) Служба-Воено воздухопловен авторитет (СВВА) 
е стручна служба на Министерство за одбрана на Ре-
публика Македонија надлежна за вршење на управни и 
стручни работи од областа на военото воздухоплов-
ство; 

9) Стручна оспособеност е ниво на оспособеност на 
воено воздухопловно- техничкиот персонал за извршу-
вање на задачи на одреден вид или тип на воздухоплов 
и воздухопловно технички материјални средства. 

 
Член 3 

Инспекцискиот надзор на воените воздухоплови 
опфаќа надзор над примената на прописите за: возду-
хопловот, посебно во поглед на условите за безбедно 

користење и правилно одржување на воздухопловот, 
обезбедување континуираната исправност на воените 
воздухоплови и останатите воздухопловно-технички 
материјални средства, поправките и ремонтите на воз-
духопловите, моторите, елисите, падобраните и опре-
мата на воздухопловите; исправите, книгите и другите 
документи што треба да бидат во воздухопловот, 

Инспекцискиот надзор на воените воздухоплови се 
врши во согласност со Правилникот за одржување и 
техничка контрола на воените воздухоплови и возду-
хопловно-технич¬ките упатства за одржување и кори-
стење на воените воздухоплови. 

 
Член 4 

Инспекцискиот надзор на воздухопловно-технички-
от персонал вклучен во воздухопловно-техничкото 
обезбедување, одржувањето и техничката контрола на 
воените воздухоплови опфаќа надзор над примената на 
правилата и процедурите за: работата и начинот на вр-
шење на стручните работи на персоналот, едукацијата, 
стручната обука и оспособеност, дозволите, овластува-
њата и уверенијата за стручна оспособеност на возду-
хопловно-техничкиот персонал. 

Инспекцискиот надзор на воздухопловно-технички-
от персонал се врши во согласност со Правилникот за 
воен воздухопловно-техничкиот персонал, Правилни-
кот за одржување и техничка контрола на воените воз-
духоплови како и воздухопловно-техничките упатства. 

  
Член 5 

Инспекцискиот надзор се врши како редовен, во-
нреден и повратен.  

Инспекцискиот надзор од став 1 на овој член може 
да биде најавен и ненајавен, а по обем целосен и делу-
мен.  

 
Член 6 

Редовниот инспекциски надзор е најавен и целосен 
и се врши врз основа на овластување на министерот за 
одбрана согласно годишниот план за вршење инспек-
циски надзор.  

Редовен инспекциски надзор се врши по претходно 
писмено известување доставено по линија на раководе-
ње и командување до воздухопловната единица во која 
се врши надзорот, најмалку 15 (петнаесет) работни де-
на, пред денот определен за вршење на инспекцискиот 
надзор. 

 
Член 7 

Вонредниот инспекциски надзор се врши заради 
контрола во спроведувањето на одделни прописи и по 
одредени прашања од областа на воздухопловно-тех-
ничкото обезбедување, одржување и техничката кон-
трола на воените воздухоплови како и проверка на ос-
пособеноста на поединци или дел од воздухопловно-
техничкиот персонал во познавањето и спроведување-
то на правилата, прописите и практичното извршување 
на задачите од доменот на одржување на воздухопло-
вите и воздухо¬пловно-техничките материјални средс-
тва, кога заради итноста не можат да се извршат во ре-
довниот инспекциски надзор.  

Вонредниот инспекциски надзор е ненајавен и де-
лумен, а се врши по укажана потреба или доколку се 
појават индикации и сомневања во непочитување на 
пропишаните правила и прописи во одржувањето или 
во стручноста на воздухопловно-техничкиот персонал, 
како и после случување на инцидент, сериозен инци-
дент или несреќа, на предлог на Службата- Воено воз-
духоп¬ловен авторитет или началникот на Генерал-
штабот на Армијата на Република Македонија, а по ов-
ластување на министерот за одбрана.  
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Член 8 
Повратниот инспекциски надзор се врши по истек 

на определениот рок за отстранување на неправилно-
стите и недостатоците утврдени при вршењето на ре-
довниот или вонредниот инспекциски надзор со цел да 
се утврди дали истите се отстранети. 

  
Член 9 

Инспекцискиот надзор на воздухопловно-технички-
от персонал, воздухопловнотехничкото обезбедување, 
одржувањето и техничката контрола, како и исправно-
ста на воените воздухоплови, е во надлежност на 
Службата-Воено воздухопловен авторитет.  

Инспекцискиот надзор го вршат воените старешини 
со звање воено воздухопловен инженер- инспектор од 
составот на СВВА, а по потреба може да се ангажираат 
и старешини од ГШ на АРМ кои имаат звање воено 
возду¬хопловен инженер- инспектор.  

 
Член 10 

Воено воздухопловниот инженер - инспектор треба 
да ги исполнува следните услови: 

- да има дозвола за одржување на воен воздухоплов 
во звање воено воздухопловен инженер за контрола на 
квалитетот за една од специјалностите авион/ хеликоп-
тер, мотор и системи (АМС/ХМС), инструменти, ради-
орадарска и електро опрема (ИРЕ) или воздухопловно 
вооружување (ВоВ);   

- да има познавање за соодветен тип(ови) на возду-
хоплови и впишано овластување во дозволата за одр-
жување; 

- да има најмалку 15 години работно искуство на 
работи во системот на воздухопловно-техничко обезбе-
дување, одржување и подготовка на воени воздухопло-
ви во управните и извршните органи на воздухоплов-
но-техничката служба; 

- да ги познава стандардите за одржување на воени-
те воздухоплови пропишани со Правилникот за одржу-
вањето и техничката контрола на воени воздухоплови, 
воздухопловно-техничките упатства за одржување и 
употреба (користење) на воздухопловите и други стан-
дарди и процедури кои се применуваат во процесот на 
воздухопловно-техничкото обезбедување; 

- да има успешно завршена почетна стручна обука 
за усовршување и обновување на стекнатото знаење 
согласно Програмата за обука на инспектори и 

- да не е казнуван по основ на стручни дисциплин-
ски грешки.  

 
Член 11 

Службата-Воено воздухопловен авторитет изготву-
ва Годишни планови и програми за инспекциски надзо-
ри и процедури во кои се објаснува организациската 
поставеност на СВВА при вршењето на инспекциските 
надзори, содржината на листите за проверка, начинот 
на евиденција, анализа, класификација на наодите и 
утврдување на корективните и други потребни  мерки, 
како и чување на податоците и доказите од инспекци-
скиот надзор. 

 
Член 12 

Пред започнување на вршењето на инспекцискиот 
надзор, инспекторот се легитимира, го покажува овла-
стувањето за вршење на надзорот и го запознава одго-
ворното лице на воздухопловната единица, каде што се 
врши инспекцискиот надзор, со планот, целта и мето-
дот на извршување на инспекцискиот надзор.  

 
Член 13 

Во вршењето на инспекцискиот надзор, воено воз-
духопловниот инженер-инспектор постапува и ги при-
менува потребните мерки за заштита на тајноста на по-
датоците од значење за одбраната. 

Член 14 
По извршениот инспекциски надзор се составува запис-

ник во кој се наведуваат податоците за називот на воздухоп-
ловната единица каде е извршен инспекцискиот надзор, вре-
мето и местото на вршењето на инспекцискиот надзор, име-
то и презимето на инспекторот и другите лица присутни при 
вршење на инспекцискиот надзор, констатираната состојба и 
предложените мерки и рокови за отстранувње на утврдените 
неправилности и недостатоци. 

Записникот се доставува, по линија на раководење 
и командување, до воздухопловната единица во која е 
извршен надзорот.  

Член 15 
Доколку одговорното лице на воздухопловната еди-

ница, каде што е извршен инспекцискиот надзор, има 
забелешки на констатираната состојба наведена во за-
писникот и предложените мерки и рокови за отстрану-
вање на утврдените неправилности и недостатоци, 
истите ги доставува до Министерството за одбрана, од-
носно Службата- Воено воздухопловен авторитет, по 
линија на раководење и командување.  

За постапувањето по забелешките на записникот од 
став 1 на овој член, се известува воздухопловната еди-
ница каде што е извршен инспекцискиот надзор, по ли-
нија на раководење и командување. 

Забелешките по записникот не го одложуваат спро-
ведувањето на предложените мерки и рокови за отстра-
нување на утврдените неправилности и недостатоци.    

Член 16 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.   
     Бр. 01-4526/2  
12 јули 2011 година                     Министер за одбрана,    
        Скопје                                 Зоран Коњановски, с.р.   

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2366. 

Врз основа на член 13 став (7) од Законот за нота-
ријатот („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 55/07, 86/09 и 139/09), министерот за правда, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНИОТ 
ПЕЧАТ, СУВИОТ И ВОДЕНИОТ ЖИГ, ШТЕМБИ-
ЛИТЕ И ФИРМАТА НА НОТАРОТ, КАКО И НА-
ЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на службе-
ниот печат, сувиот и водениот жиг, штембилите и фирма-
та на нотарот, како и начинот на нивното издавање и 
одземање (,,Службен весник на Република Македонија" 
бр.55/10) во член 7, во ставот (1) по точката 16 се додаваат 
четири нови точки 17, 18, 19 и 20 кои гласат: 

,,17. Штембил за потврда на правосилност на реше-
ние (Образец бр.17); 

 18. Штембил за потврда на делумна правосилност 
на решение (Образец бр.18) 

 19. Штембил за потврда на извршност на решение 
(Образец бр.19); 

 20. Штембил за потврда на делумна извршност на 
решение (Образец бр.20)."  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
     Бр. 01-2538/4  
12 јули 2011 година                      Министер за правда, 
         Скопје               Михајло Маневски, с.р. 
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__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2367. 
Врз основа на член 146 став 3 од Законот за квалите-

тот на земјоделските производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СПЕЦИФИ-
КАЦИЈАТА НА ПРОИЗВОДОТ ЗА ДОБИВАЊЕ 
ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН 

СПЕЦИЈАЛИТЕТ  (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на спецификацијата на производот за добивање 
ознака за гарантиран традиционален специјалитет. 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕЗ) бр.1216/2007 од 18 октомври 2007 год. со која се 
утврдуваат деталните правила за спроведување на Регулативата 
на Советот (ЕЗ) бр. 509/2006 за заштита на земјоделски и пре-
хранбени производи како гарантирани традиционални специјали-
тети, CELEX бр. 32007R1216 

Член 2 
(1) Спецификацијата на производот за добивање оз-

нака за гарантиран традиционален специјалитет се 
изработува во писмена и електронска форма на образец 
со А4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот од став (1) на овој член содржи: 
а) назив на земјоделскиот или прехранбениот про-

извод; 
б) карактер на називот; 
в) назнака дали регистрацијата е со или без резерва-

ција на називот; 
г) категорија на производот; 
д) опис на производот (вклучувајќи ги неговите 

главни физички, хемиски, микробиолошки или органо-
лептички својства); 

ѓ) опис на методот на производство, подготовката и 
природата и својствата на употребените суровини или 
состојки кои производителите мораат да го следат; 

е) елементи кои ги одредуваат посебните својства 
на производот; 

ж) елементи кои го докажуваат традиционалниот 
карактер на производот; 

з) минимални барања и постапки за проверка на по-
себните својства на производот; 

ѕ) датум и место на изработка и 
и) потпис на изработувачот на спецификацијата  
(3) Описот на производот од став (2) точка д) на 

овој член ги содржи само карактеристиките кои се по-
требни за препознавање на производот и неговите по-
себни својства.  

(4) Описот на методот на производство од став (2) 
точка ѓ) на овој член го содржи само методот кој во мо-
ментот се користи за добивање на производот. Истори-
ските методи на производство на производот не треба 
да се наведуваат доколку производот повеќе не се про-
изведува на таков начин. 

(5) Елементите кои ги одредуваат посебните својс-
тва на производот од став (2) точка е) ги вклучуваат 
клучните разлики помеѓу традиционалниот производ и 
останатите слични производи од истата категорија на 
производи. 

(6) Елементите кои го докажуваат традиционалниот 
карактер на производот од став (2) точка ж) ги вклучу-
ваат главните елементи кои останале непроменети.  

(7) Минималните барања и постапки за проверка на 
посебните својства на производот од став (2) точка з) 
содржат информации за начините и фреквенцијата на 
проверките со кои може да се врши контрола на посеб-
ните својства и методот на производство. 

  
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 11-6363 
15 јули 2011 година                            Министер, 
        Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 
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2368. 

Врз основа на член 147 став 7 од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДОКУМЕНТ ОД БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 
НА ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО ИЛИ ГЕОГРАФСКА  ОЗНАКА ( ∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на единствениот документ од барањето за реги-
страција на ознака за потекло или географска ознака. 

 
Член 2 

(1) Единствениот документ е составен дел од барањето за регистрација на ознака за потекло или географ-
ска ознака, кој се поднесува во писмена и електронска форма на образец со А4 формат во бела боја, кој е да-
ден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот од став (1) на овој член содржи: 
а) назив на земјоделскиот или прехранбениот производ; 
б) видот на ознаката за која се бара регистрација; 
в) назив на групата на производители која го поднесува барањето; 
г) податоци за производот: 
- категорија на производот 
- опис на производот  
- суровински материјал само за преработените производи 
- фазите на производство кои се одвиваат во одредено географско  подрачје и 
- посебни методи кои се однесуваат на сечење, мелење, пакување и сл. 
д) дефиниција на географското подрачје и 
ѓ) поврзаност на производот која опфаќа: 
- карактеристики на географското подрачје  
- карактеристики на производот од географското подрачје 
- врската помеѓу одредено географско  подрачје и квалитетот или карактеристиките на производот, за 

ознака на потекло и 
- врската помеѓу географското  подрачје и квалитетот, угледот или други карактеристики на производот, 

за географска ознака. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 

     Бр. 11-6364 
15 јули 2011 година                                        Министер, 
        Скопје                                               Љупчо Димовски, с.р. 
 
 
_______________ 
 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.1898/2006 од 14 декември 2006 год. со која се 
утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 510/2006 за заштита на географски ознаки и ознаки за 
потекло на земјоделски и прехранбени производи, CELEX бр. 32006R1898 
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2369. 

Врз основа на член 151 став 5 од Законот за квалитетот 
на земјоделските производи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА КОРИСНИЦИ НА 
ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО, ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА 
И ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН 

СПЕЦИЈАЛИТЕТ (∗)  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на Регистарот на корисници 
на ознака на потекло,  географска ознака и ознака за га-
рантиран традиционален специјалитет.   

Член 2 
(1) Регистарот на корисници на ознака за потекло, 

географска ознака и ознака за гарантиран традициона-
лен специјалитет (во натамошниот текст: Регистар) се 
води во форма на книга со тврди корици со црвена боја 
и димензии 30 x 21 на евиденциските листови кои се 
нумерирани и меѓусебно поврзани. 

(2) На предната страна на корицата на книгата од ставот 
(1) на овој член е втиснат грбот на Република Македонија, а 
под него се впишани со златни букви следните зборови: Ре-
публика Македонија; Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство и Регистар на корисници на оз-
нака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран 
традиционален специјалитет. 
                                                                 
 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на ко-
мисијата (ЕЗ) 1216/2007 од 18 октомври 2007 година за утврдува-
ње на деталните правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) 
бр. 509/2006 на Советот за земјоделски и прехранбени производи 
како гарантирани традиционални специјалитети и со Регулатива-
та (ЕЗ) 1898/2006 од 14 декември 2006 година за утврдување на 
правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 510/2006 на 
Советот за заштита на географски ознаки и ознаки за потекло на 
земјоделски и прехранбени производи, CELEX бр. 32007R1216 и 
CELEX бр. 32006R1898 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Во евиденциските листови се внесуваат следни-

ве податоци: 
- горе лево се отпечатува реден број под кој се еви-

дентира корисникот/корисниците на ознаката за потек-
ло, географска ознака и ознака за гарантиран традицио-
нален специјалитет 

- во средина на листот се отпечатува евиденциски 
лист и под него се отпечатува 

- назив на корисникот/корисниците на ознаката. 
Во табелата се отпечатени следните податоци: 
- деловоден број на поднесеното барање за упис во 

регистарот; 
- датум на поднесување на барањето; 
- заштитениот назив производот; 
- категорија на производот; 
- вид на ознаката; 
- податок дали производот е регистриран со или без 

резервација на називот (се однесува само за гарантиран 
традиционален специјалитет); 

- број, датум и место на издавање на решението за 
регистрација на ознаката; 

- адреса, телефон и e-mail на корисни-
кот/корисниците; 

- матичен број на корисникот/корисниците; 
- број на потврдата од овластените верификациони-

те тела со која се докажува усогласеноста со елабора-
тот односно спецификацијата;  

- назив и адреса на овластеното верификационо тело и 
- забелешки. 
(4) Регистарот се води електронски и во пишана 

форма. 
(5) Формата и содржината на Регистарот е дадена во 

Прилог 1 и Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
     Бр. 11-6469 
14 јули 2011 година                             Министер, 
        Скопје                                Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
2370. 

Врз основа член 15 став 3 од Законот за јавните па-
тишта и („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/08, 52/09, 114/09,124/10, 23/11 и 53/11), министе-
рот за транспорт и врски, донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ДА-
ВА СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН  

ПАТ НА ДРУГ ИНВЕСТИТОР  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и 
условите под кои Агенцијата за државни патишта дава сог-
ласност за изградба на државен на друг инвеститор.   

Член 2 
Барањето за добивање согласност за изградба на држа-

вен пат се поднесува до Агенцијата за државни патишта. 
Кон барањето за добивање согласност за изградба 

на државен пат подносителот треба да достави: 
- Проектна задача/ програма за изградба на држав-

ниот пат изработена од стручни лица; 
- Изјава заверена на нотар дадена под кривична и 

материјална одговорност дека изградбата на државниот 
пат ќе ја врши според постапка утврдена со прописите 
од областа на градење; 

- Потврда дека над правното лице не е отворена по-
стапка за стечај, не постара од 6 (шест) месеци издаде-
на од Централен Регистар на Република Македонија во 
оригинал или копија заверена на нотар; 

- Потврда дека над правното лице не е отворена по-
стапка за ликвидација, не постара од 6 (шест) месеци 
издадена од Централен Регистар на Република Македо-
нија во оригинал или копија заверена на нотар; 

- Извештај за билансот на состојба и податоци од 
биланс на успех издаден од надлежен орган, а за ново-
формираните правни лица изјава дека правното лице 
нема деловна активност заверена од надлежен орган.  

Член 3 
Доколку доставената документација не е комплетна 

или не ги исполнува  условите и стандардите за изград-
ба на државен пат во Република Македонија, Агенција-
та за државни патишта за тоа го извесува подносителот 
на барањето и  ќе го задолжи да ги отстрани констати-
раните недостатоци или да го дополни барањето во рок 
кој не може да биде подолг од 15 дена.  

Доколку подносителот на барањето не ги отстрани 
констатираните недостатоци или не го дополни бара-
њето во рокот определен во став 1 од овој член, Аген-
цијата ќе го одбие барањето за добивање согласност за 
изградба на државен пат.   

Член 4 
Доколку барањето за добивање согласност за из-

градба на државен пат и проектната задача/програма 
доставена во прилог е во спротивност со планираните 
или отпочнатите проекти на Агенцијата за државни па-
тишта, Агенцијата ќе го одбие барањето за добивање 
согласност за изградба на државен пат.  

Член 5 
За добивање согласност за изградба на државен пат, 

барателот треба да ги исполнува следниве услови: 
- да има проектна задача/ програма за изградба на 

државниот пат изработена од стручни лица за физички 
и за правни лица; 

- изградбата да ја врши според постапка утврдена 
со прописите од областа на градење за физички и за 
правни лица; 

- да не е отворена постапка за стечај за правни лица; 
- да не е отворена постапка за ликвидација за прав-

ни лица; 
- да има позитивен биланс на состојба и биланс на 

успех во последната година за правни лица. 

Член 6 
Во согласноста дадена од страна на Агенцијата за 

државни патишта се определува времетраењето на га-
рантниот период по изградбата на патот, во рамките на 
кој инвеститорот треба да ги отстрани евентуално на-
станатите недостатоци.  

Член 7 
Меѓусебните права и обврски во врска со дадената 

согласност за изградба на државен пат, се уредуваат со 
договор склучен меѓу Агенцијата за државни патишта 
и Инвеститорот со кој особено се уредуваат прашањата 
за одговорноста за квалитетот на изградбата на држав-
ниот пат; финансирањето на проектот вклучувајќи ги 
сите фази од проектирањето, експропријацијата, из-
градбата, трошоците за промена и упис на сопствено-
ста во Агенцијата за катастар на недвижности на Ре-
публика Македонија, трошоците за  примопредавање 
на патот, отстранувањето на недостатоците во гарант-
ниот период.  

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

  
    Бр. 01-9013/1 
18 јули 2011 година           Министер,  
        Скопје               Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2371. 
Врз основа на член 81-б став 1 од Законот за врабо-

тувањето и осигурување во случај на невработеност 
(„Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 
25/00, 101/00,  50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 
102/08, 161/08, 50/10, 88/10 и 51/11), министерот за 
труд и социјална политика, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ-
ТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО  ЖАЛБА  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на известувањето за недонесување на решение 
по жалба во рокот утврден во член 81-б став 1 од Зако-
нот за вработувањето и осигурување во случај на не-
вработеност. 

 
Член 2 

Известувањето од член 1 од овој правилник се под-
несува на образец “Известување за недонесување на 
решение по жалба” даден во Прилог бр.1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член се поднесува на 
хартија во бела боја со формат А4 и содржи: 

-назив на органот до кој се поднесува известувањето,  
- назив на известувањето, 
- име и презиме на подносителот на известувањето,  
- адреса на живеење на подносителот на известува-

њето, 
- краток опис на содржината на известувањето, 
- датум и место на поднесување и 
- потпис на подносителот на известувањето. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
    Бр. 08-4662/3                                 Министер за труд  
18 јули 2011 година                       и социјална политика,  
        Скопје                                   Џељаљ Бајрами, с.р. 
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2372. 
Врз основа на член 81-а став 3 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност 

(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/00, 101/00,  50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 

161/08, 50/10, 88/10 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ОД 

АГЕНЦИЈАТА  ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА – ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради недонесување 

на решение од Агенцијата за вработување на Република Македонија – Центар за вработување, по поднесено 

барање за остварување на право утврденo во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработе-

ност во рокот утврден во член 81-а став 1 од Законот. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник  се поднесува на образец – “Барање заради недонесување на реше-

ние за уважување или за одбивање на барањето за остварување на право”, на хартија во бела боја со формат 

А4, даден во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи податоци за:  

- примател на барањето, 

- наслов на барањето, 

- податоци за подносителот на барањето (име и презиме, адреса и  место на живеење на подносителот на 

барањето), 

- месно надлежниот Центар за вработување, 

- назначување на правото за кое претходно е донесено барањето, 

- краток опис на барањето, 

- место и датум на поднесување на барањето и  

- потпис на подносителот на барањето. 

  

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

    Бр. 08-4662/4                                                        Министер за труд  

18 јули 2011 година                                            и социјална политика,  

        Скопје                                                   Џељаљ Бајрами, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2373. 
Комисијата за хартии од вредност Република Маке-

донија врз основа на член 13, член 14 и член 15 од За-
конот за инвестициски фондови („Службен весник на 
РМ“ бр. 12/2009, 67/2010 и 24/2011), постапувајќи по 
барањето на Илирика ДЗУ, ДОО Љубљана број 03-81/1 
од 4.5.2011 година, на седницата одржана на ден 
1.7.2011 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Илирика ДЗУ ДОО 

Љубљана со седиште на ул. „Словенска цеста“ бр. 54А 
и матичен број 5319200000 да стекне квалификува¬но 
учество во друштвото за управување со инвестициски 
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје, однос-
но да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен 
кумулативен износ надминува 50% од вкупно издаде-
ните акции со право на глас на друштвото. 

2. Трансакцијата за стекнување на акциите наведе-
ни во точка 1 од ова решение треба да се изврши во рок 
од 90 календарски дена од денот на добивање на сог-
ласноста од Комисијата за стекнување на квалификува-
но учество. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен Весник на 
Република Македонија“. 

 
    Број УП 1 08-58         Комисија за хартии од вредност  
1 јули 2011 година            на Република Македонија 
         Скопје           Претседател, 
                                     Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2374. 
Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка согласно член 93 став 1 
алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Судски совет на Република Македонија в.в. 
со  член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од вршење на судиската функција Ру-

жа Томеска, судија на Основниот суд Гостивар, поради 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција 
од член 75 став 1 алинеја 2 и 3  од Законот за судовите 
в.в. со член 27 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за судовите.  

 
     Бр. 07-1321/1                             Судски совет                                                     
18 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                       Претседател,                                                                                                         
                                             Александра Зафироска, с.р. 

2375. 
Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка согласно член 93 став 1 
алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Судски совет на Република Македонија в.в. 
со  член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од вршење на судиската функција 

Димче Поцков, судија на Основниот суд Свети Николе, 
поради нестручно и несовесно вршење на судиската 
функција од член 75 став 1 алинеја 2  од Законот за су-
довите.  

 
     Бр. 07-1322/1                             Судски совет                                           
18 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                      Претседател,                                         
                                             Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2376. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 
16/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот си-
стем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи („Службен весник на РМ” бр.94/2005 и 
43/2010), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за 
Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
во третиот квартал од 2011 година, на седницата одр-
жана на  21 јули  2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ВО  

ТРЕТИОТ КВАРТАЛ ОД 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за третиот 
квартал од 2011 година, се утврдува да изнесува 
26,8792 ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас во тре-
тиот квартал од 2011 година, во износ од 22,2042 
ден/nm3 и цена за услугата снабдување на тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во износ од 0,1392 ден/nm3,  
утврдени со Одлуката за определување продажна цена 
на природен гас во третиот квартал од 2011 година  
(“Службен весник” бр. 52/11); 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,0935 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас во третиот квартал од 2011 
година (“Службен весник” бр. 52/11); 
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2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,4423 
ден/nm3 , утврдени со Одлуката за одобрување на це-
ната за регулиран период за вршење на дејностите ди-
стрибуција на природен гас, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со приро-
ден гас на тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на природен гас („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/10).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

           
   УП1 Бр. 08- 50 
21јули 2011 година                 Претседател,                                                                                      
       Скопје                    Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
2377. 

Врз основа на член 52 став (5) и 83 став (5) од Зако-
нот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008, 124/2010 и 17/2011) и член 39-м став 
(5) од Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 
113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010 
и 36/2011)) Управниот одбор на Агенцијата за суперви-
зија на капитално финансираното пензиско осигурува-
ње, на седницата одржана на 14. 07. 2011 година, доне-
се 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ НА 
ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА И ПРИСОЕДИНУВАЊЕ НА 

ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува начинот 

на присоединување на друштва за управување со за-
должителни пензиски фондови, друштва за управување 
со доброволни пензиски фондови и друштва за управу-
вање со задолжителни и доброволни пензиски фондови 
(во натамошниот текст: пензиски друштва), соодветно 
присоединување на задолжителни и на доброволни 
пензиски фондови (во натамошниот текст: пензиски 
фондови), формата на барањето за добивање дозвола за 
присоединување на едно пензиско друштво кон друго 
и формата на барањето за добивање одобрение за  при-
соединување на еден пензиски фонд кон друг пензиски 
фонд. 

 
Член 2 

Пред секое присоединување на едно кон друго пензи-
ско друштво, Агенцијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: 
Агенцијата) издава дозвола за присоединување на едно 
пензиско друштво  кон друго и условно одобрение за при-
соединување на еден  задолжителен и/или доброволен 
пензиски фонд кон друг задолжителен и/или доброволен 

пензиски фонд согласно закон. Условното одобрение за 
присоединување на пензиските фондови станува полно-
важно по присоединувањето на едното кон другото пен-
зиско друштво и извршениот упис во Централниот реги-
стар на Република Македонија.  

Член 3 
За добивање дозвола за присоединување на едно 

пензиско друштво  кон друго, постојните пензиски 
друштва доставуваат: 

а) барање за добивање дозвола за присоединување 
на едно пензиско друштво кон друго пензиско друш-
тво, на Образец бр.1 кој е составен дел на овој правил-
ник; и 

б) барања за добивање одобрение за присоединува-
ње на еден задолжителен кон друг задолжителен пен-
зиски фонд и за добивање одобрение за присоединува-
ње на еден  доброволен  кон друг доброволен пензиски 
фонд,  на Образец бр. 2  кој е составен дел на овој пра-
вилник .   

 Кон барањата од став (1) од овој член подносите-
лот на барањето ги доставува следниве документи: 

а) спогодба за условите под кои ќе се врши присое-
динувањето донесена од страна на управниот одбор на 
секое пензиско друштво што учествува во присоедину-
вањето, со содржината на спогодбата согласно Законот 
за трговски друштва; 

б) одлуки за присоединување донесени од страна на 
Собранието на акционери  на секое пензиско друштво 
што учествува во присоединувањето, во согласно со 
одредбите на Законот за трговски друштва; 

в)  одлука за измена и дополнување на статутот на 
пензиско друштво кон кое се врши присоединувањето;  

г) организациски и финансиски план за пензиското 
друштво кон кое се врши присоединување; 

д) финансиска  проценка  на пензиско  друштво и 
на пензискиот фонд  по присоединувањето, што треба 
да вклучи проекции за вкупните приходи и расходи за  
најмалку  пет години и тоа во три сценарија „оптими-
стичко, реално  и  песимистичко”; 

ѓ) список на поврзани лица со пензиските друштва 
кои ќе настанат со присоединувањето; 

е)  документ со кој се потврдува финансиската со-
стојба на акционерите на пензиско друштво кон кое се 
врши присоединување, за период од 5 години до денот 
на поднесувањето на барањето за присоединување, 
вклучувајќи документи со кои се потврдува дека секој 
акционер не е задолжен; 

 ж) податоци за потеклото на средствата кои пензи-
ското друштво кон кое се врши присоединување ќе ги 
користи за самата постапка на присоединување, пода-
тоци за други правни лица кои ќе се присоединат или 
спојат како резултат на присоединувањето; 

  з) податоци за акционерската структура и за зголе-
мувањето на основната главнина и зголемување на 
главнината на пензиското друштво кон кое се врши 
присоединувањето;  

ѕ) други документи на барање на Агенцијата.  
Член 4 

Покрај документите од член 3 на овој правилник, 
пензиското друштво кон кое се врши присоединување  
доколку има измени  доставува и: 

а) статут на задолжителниот и/или доброволниот 
пензиски фонд управуван од пензиското друштво кон 
кое се врши присоединување; 

б) договорот со чувар на имот; 
в) информативниот проспект на задолжителниот 

и/или доброволниот пензиски фонд управуван од пен-
зиското друштво кон кое се врши присоединување; 

г) програма за инвестиционата стратегија на задол-
жителниот и/или доброволниот пензиски фонд управу-
ван од пензиското друштво кон кое се врши присоеди-
нување; 
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д) програма за спречување на перење пари; 
ѓ) податоци и документи за предложените членови 

на управен и надзорен одбор, согласно  член 3 од Пра-
вилникот за начинот и постапката за избор на член на 
управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друш-
тво; 

е) податоци за лица со посебни овластувања и одго-
ворности или кои ќе бидат на раководни места и други 
лица кои се предлага да бидат одговорни за инвестици-
оните одлуки, внатрешна ревизија, сметките, марке-
тинг и контрола на агенти. За овие лица пензиското  
друштво ги  доставуваат следниве документи:   

- кратка биографија ;  
- фотокопија од документ за лична идентификација; 
- заверен препис на дипломи за образование. До-

колку образованието е стекнато во странство, диплома-
та треба да е призната како високо образовна квалифи-
кација стекната во странство од надлежен орган во Ре-
публика Македонија.  

-доказ за претходното работно искуство на предло-
жениот член 

- изјави со кои тие се согласни да ги извршуваат 
овие функции доколку добијат дозвола за присоедину-
вање и да ги исполнат сите услови пропишани со Зако-
нот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување и Законот за доброволно  капитално фи-
нансирано пензиско осигурување вклучувајќи повлеку-
вање од било која функција што претставува конфликт 
на интереси согласно закон и е забранета со закон, како 
и опис на нивните стручни квалификации и на прет-
ходното професионално искуство со препораки  

ж)  други документи кои ќе ги побара Агенцијата. 
 

Член 5 
Барањата заедно со потребната документација се 

поднесуваат потпишани од законските застапници или 
овластените потписници на постојните пензиски друш-
тва, во оригинал или заверен препис на македонски ја-
зик.  

Доколку документите се на странски јазик се доста-
вуваат во нивниот оригинал и со заверен превод на ма-
кедонски јазик од постојан судски преведувач во Ре-
публика Македонија. 

 
Член 6 

По приемот на барањата, Агенцијата може,  да по-
бара доставување на дополнителни документи и пода-
тоци. 

      Агенцијата може дополнително да испита од-
делни факти во врска со барањата и документација и за 
таа цел може: 

 а) да побара информација од Управата за спречува-
ње на перење пари и финансирање тероризам или соод-
ветна институција во странство и да се обрати до други 
надлежни регулаторни и супервизорски органи и ин-
ституции во Република Македонија и во странство; 

б) да прибира  документи и податоци од други из-
вори. 

в) да спроведе интервју со предложениот кандидат 
за член на управен одбор за начинот на спроведување 
на програмата за работа на пензиското друштво и пен-
зиските фондови, со кое ги оценуваат неговите органи-
зациски способности. 

г) да спроведе тестирање на предложениот канди-
дат за член на управен одбор за познавање на прописи-
те од областа на капитално финансирано пензиско оси-
гурување односно познавање на Законот за задолжи-
телно капитално финансирано пензиско осигурување, 
Законот за доброволно капитално финансирано пензи-
ско осигурување подзаконските акти кои произлегува-
ат од овие закони, како и други прописи од областа на 
финансиите кои се од значење за работењето на пензи-
ското друштво и пензиските фондови. 

Член 7 
Агенцијата одлучува за барањата во рок од 60 дена 

од нивниот прием. 
Доколку Агенцијата побара дополнителни докумен-

ти од пензиското друштво, рокот од став 1 на овој член 
престанува да тече и продолжува откако Агенцијата ќе 
ги добие бараните информации. 

 
Член 8 

Врз основа на оценката за исполнувањето на усло-
вите од Законот за задолжително капитално финанси-
рано пензиско осигурување и/или Законот за добровол-
но капитално финансирано пензиско осигурување и од 
овој правилник директорот на Агенцијата му предлага 
на Управниот одбор на Агенцијата да донесе решение 
за издавање дозвола за присоединување на едно пензи-
ско друштво кон друго и условно одобрение за присое-
динување на пензиските фондови или решение со кое 
ќе ги одбие барањата. 

 
Член 9 

Решението за издавање дозвола за присоединување 
на едно пензиско друштво кон друго и одобрението за 
присоединување на пензиските фондови се објавуваат  
во  “Службен   весник  на Република Македонија” по 
конечноста на решението. 

Решението издадено од Агенцијата ги содржи роко-
вите за преземањето на управувањето со пензиското 
друштво и се определува временскиот период во кој 
оваа постапка треба да се заврши. 

Пензиското друштво на кое му е издаден дозвола 
може да побара од Агенцијата продолжување на рокот 
со цел да го изврши присоединувањето. 

 
Член 10 

  По добиената дозвола од Агенцијата, пензиското 
друштво веднаш ја известува Агенцијата за уписот во 
Централниот регистар на Република Македонија.  

 
Член 11 

Агенцијата ќе ги одбие барањата во следните слу-
чаи: 

а) барањето и поднесената документација не ги ис-
полнуваат условите предвидени во овој правилник; 

б) ако од поднесената документација со барањата 
или од друга информација се увиди дека било кое од 
пензиските друштва кое се присоединува не ги платило 
даноците, придонесите и други јавни давачки во перио-
дот од последните 5 години до датумот на поднесување 
на барањето; 

в) зголемувањата на основната главнина на пензи-
ското друштво кон кое се врши присоединување потек-
нува од заеми, кредити или се оптоварени на друг на-
чин; 

г) средствата предвидени за преземање на управу-
вањето на пензиското друштво потекнуваат од заеми, 
кредити или се оптоварени на друг начин; 

д) кога врз основа на претходните постапки е јасно 
дека барателот го нема потребното искуство и не е во 
состојба да управува со пензиско друштво во интерес 
на членовите на задолжителниот и/или доброволниот 
пензиски фонд; и  

ѓ) кога издавањето дозволата е спротивно на инте-
ресите на членовите на задолжителниот и/или добро-
волниот пензиски фонд или општиот јавен интерес.    

На пензиските  друштва на кои не им е издадена 
дозвола, Агенцијата доставува решение со образложе-
ние за одбивањето. Ова решение е достапно за јавно-
ста, преку веб страната на Агенцијата и против ова ре-
шение може да се поднесе тужба за поведување на 
управен спор пред надлежен суд. 
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Член 12 
Во случај на присоединување на друштва за упра-

вување со  задолжителни пензиски фондови, задолжи-
телниот пензиски фонд со кој управува друштвото кое 
се присоединува, се присоединува со задолжителниот 
пензиски фонд со кој управува друштвото кон кое се 
врши присоединувањето. 

Во случај на присоединување на друштва за упра-
вување со  доброволни пензиски фондови, доброволни-
от пензиски фонд со кој управува друштвото кое се 
присоединува, се присоединува со доброволниот пен-
зиски фонд со кој управува друштвото кон кое се врши 
присоединувањето.   

Во случај на присоединување на друштва за упра-
вување со задолжителни и доброволни пензиски фон-
дови, задолжителниот пензиски фонд со кој управува 
друштвото кое се присоединува, се присоединува со за-
должителниот пензиски фонд со кој управува друштво-
то кон кое се врши присоединувањето а доброволниот 
пензиски фонд се присоединува со доброволниот пен-
зиски фонд со кој управува друштвото кон кое се врши 
присоединувањето. 

                                  
Член 13 

Присоединувањето на задолжителните или добро-
волните пензиски фондови ќе се изврши на наредниот 
ден од денот на полноважноста на условно одобрение 
за присоединување на задолжителни или доброволни 
пензиски фонд.   

 
Член 14 

Пензиско друштво кон кое се врши присоединува-
њето не потпишува повторно договори за членство со 
членовите на задолжителен и/или доброволен пензиски 
фонд кои биле управувани од пензиското друштво кое 
се присоединува, ниту договори со осигурителите кои 
организираат и финансираат професионална пензиска 
шема, кои се веќе потпишани со  пензиското друштво 
кое се присоединува. 

Пензиско друштво кон кое се врши присоединува-
њето донесува акт со кој ги признава договорите за 
членство и договорите со осигурители склучени во име 
на пензиското друштво кое се присоединува. 

На сите лица кои имаат индивидуална сметка, до-
броволна индивидуална сметка и професионална сме-
тка во задолжителниот и/или доброволниот пензиски 
фонд кој се присоединува, ќе им бидат пренесени сме-
тките (евиденцијата и средствата) во задолжителниот 
и/или доброволниот пензиски фонд управуван од пен-
зиското друштво кон кое се врши присоединување. 

Пензиското друштвото кон кое се врши присоеди-
нување и пензиското друштвото кое се присоединува 
треба да извршат усогласување на регистарот на члено-
ви и осигурители на пензиското друштво кон кое се вр-
ши присоединување со регистарот на членови и осигу-
рители на пензиското друштвото кое се присоединува.                                                           

 
Член 15 

 Пред присоединувањето, пензиското друштво кон 
кое се врши присоединување треба да испрати писмено 
известување до сите членови и осигурители. 

 Известувањето од став 1 од овој член треба да биде 
испратено во рок од 30 дена од добивањето на дозвола-
та од Агенцијата но не покасно од датумот на присое-
динување на пензиските друштва. 

 
Член 16 

Известувањето од член 15 трeба да ги содржи нај-
малку следните информации: 

а) информација за постапката за присоединување; 
б) назив на пензиското друштво и пензиските фон-

дови кое се присоединуваат и назив, адреса и телефон 
на пензиското друштво и пензиските фондови кон кои 
се врши присоединување; 

в) датум на присоединување и известување дека тој 
датум може да се одложи; 

г) изјава со која се потврдува дека присоединувањето 
нема да има неповолно влијание врз членовите и осигу-
рителите кои произлегуваат од присоединувањето; 

д) известување на членовите и осигурителите дека 
имаат можност за премин во друг задолжителен и/или 
доброволен пензиски фонд и постапката и роковите во 
кои тоа можат да го сторат; 

ѓ) известување на членовите и осигурителите дека 
надоместок за премин, согласно Законот за задолжител-
но капитално финансирано пензиско осигурување и За-
конот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување, нема да се наплатуваат при премин во 
друг пензиски фонд во постапката за присоединување; и 

е) информации кои се однесуваат на пренос на 
средствата и сметководствените единици во пензиски-
от фонд кон кој се врши присоединување . 

 
Член 17 

На датумот на присоединување на пензиските 
друштва, пензиското друштвото кое се присоединува 
станува дел од пензиското друштво кон кое се врши 
присоединување. 

На датумот на присоединување на пензиските фон-
дови, задолжителниот или доброволниот пензиски 
фонд кој се присоединува, станува дел од задолжител-
ниот или доброволниот пензиски фонд кон кој се врши 
присоединување. 

 
Член 18 

Пензиско друштвото кон кое се врши присоедину-
вање ги презема сите права и обврски на пензиско 
друштвото кое се присоединува, и е правен наследник 
на пензиско друштвото кое се присоединува. 

Задолжителниот и/или доброволниот пензиски 
фонд кон кој се врши присоединувањето ги презема си-
те права и обврски на задолжителниот и/или добровол-
ниот пензиски фонд кој се присоединува, и е правен 
наследник на задолжителниот и/или доброволниот пен-
зиски фонд кој се присоединува. 

 
Член 19 

Пред присоединувањето, пензиското друштво кон 
кое се врши присоединување ќе ја објави во еден од 
најтиражните дневни весници во Република Македони-
ја и на својата веб страна: 

а) содржината на дозволата  за присоединување из-
дадено од Агенцијата и 

б) податоците утврдени во член 16 на овој правил-
ник. 

 
Член 20 

Во рок од 60 дена по присоединувањето, пензиско 
друштво им доставува на сите членови и осигурители 
копија од информативниот проспект, статутот на пен-
зиско друштво и статутот на задолжителен и/или до-
броволен пензиски фонд. 

 
Член 21 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилник за начинот на присоединување на 
пензиски друштва и начинот на присоединување на за-
должителни и/или доброволни пензиски фондови обја-
вен во („Службен весник на Република Македонија” 
број 138/2008) . 

 
Член 22 

 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
      Бр. 01-945/3           Управен одбор 
14 јули 2011 година              Претседател,  
         Скопје                      Анета Димовска, с.р. 
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2378. 
Врз основа на член 105 став (3) и член 112 став (5) 

од Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 
29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010 и 36/2011), 
Управниот одбор на  Агенцијата за супервизија на ка-
питално финансирано пензиско осигурување на седни-
ца одржана на 14.7.2011 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА  
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за инвестирање на средства на 
задолжителните пензиски фондови („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 134/2010) во член 5 став 
2 по точката в) точката и запирката и сврзникот: „и„ се 
бришат. 

Во точката г) точката се брише и се додава точка и 
запирка и сврзникот: „и„. 

По точката г) се додава нова точка „д)„ која гласи: 
„д) купува документи за удели и поднесува барање 

за откуп на документи за удел директно од/на друштво 
кое управува со приватни инвестициони фондови, 
издадени по пат на приватна понуда, при што средства-
та на приватниот инвестиционен фонд се вложуваат 
согласно член 105 став (1) точка з) од законот.„ 

 
Член 2 

Во член 6 ставот (5) зборовите: „1 милијарда“ се за-
менуваат со зборовите: „500 милиони“. 

 
Член 3 

Во член 9 став (1) точката б) зборот: „пет“ се заме-
нува со зборот: „три“. 

 
Член 4 

Во член 10 став (1) точката б) зборот: „пет“ се заме-
нува со зборот: „три“. 

 
Член 5 

Во членот 11 во првиот ред по зборовите: „условите 
од“ зборот: „член“ се брише. 

 
Член 6 

Во член 12 став (1) точката а) зборот: „десет“ се за-
менува со зборот: „седум“. 

Во ставот (2) зборот:„девет“ се заменува со збо-
рот:„шест“. 

 
Член 7 

По членот 12 се додава нов член „12-а„ кој гласи: 
„Член 12-а 

Средствата на задолжителните пензиски фондови 
може да се инвестираат во акции издадени од акцио-
нерски друштва со посебни обврски за известување, 
освен банки, наведени во член 105 став (1) точка ѓ) од 
Законот, доколку акционерското друштво кое ги издава 
ги исполнува следните услови: 

а) Има пазарна капитализација од најмалку 50 ми-
лиони евра во денарска противвредност по среден курс 
на Народна банка на Република Македонија; 

б) Регистрирано е во Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување, кој го во-
ди Комисијата за хартии од вредност, континуирано во 
период од најмалку една година пред моментот на ин-
вестирање; и 

в) Има извештај за извршена ревизија на годишните 
финансиски извештаи во кој не е изразено воздржува-
ње од мислење или неповолно мислење за последната 
финансиска година, согласно меѓународните стандарди 
за ревизија и кој е изработен од најмалку едно друштво 
за ревизија кое има дозвола за работа издадена од ми-
нистерот за финансии. 

Доколку поради промена на пазарните цени пазар-
ната капитализација на акционерските друштва со по-
себни обврски за известување, во кои се вложени 
средства на задолжителниот пензиски фонд, се намали 
под 40 милиони евра друштвото кое управува со задол-
жителниот пензиски фонд постапува согласно член 109 
став (3) од Законот, од денот на настанување на оваа 
промена.  

Друштвото кое управува со задолжителниот пензи-
ски фонд, во случај на настаната промена на пазарната 
капитализација од став (2) на овој член, може да про-
должи со инвестирањето во таа акција по исполнува-
њето на условот од став (1) точка а) на овој член.   

Средствата на задолжителните пензиски фондови 
може да се инвестираат во акции кои ги издаваат банки 
со посебни обврски за известување, регистрирани во 
Регистарот на акционерски друштва со посебни обвр-
ски за известување, доколку банката која ги издава ги 
исполнува условите од член 7 на овој правилник.“ 

 
Член 8 

По членот 13 се додава нов член „13-а„ кој гласи: 
 

„Член 13-а 
Средствата на задолжителните пензиски фондови 

може да се инвестираат во документи за удел на при-
ватни инвестициони фондови во Република Македони-
ја кои имаат одобрение од Комисијата за хартии од 
вредност, доколку се исполнети следните услови:  

а) Друштвото кое управува со приватен инвестици-
онен фонд има најмалку две години континуирано 
искуство во управување со средствата во сопственост 
на трети лица и управувало со најмалку два приватни 
инвестициони фонда;  

б) Вредноста на средствата на приватниот инвести-
ционен фонд изнесува најмалку 10 милиони евра во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија;  

в) Во приватниот инвестиционен фонд инвестирале 
најмалку пет инвеститори вклучувајќи го задолжител-
ниот пензиски фонд: и 

г)  Максималниот износ на средства на задолжител-
ниот пензиски фонд вложени во приватниот инвести-
ционен фонд да не е поголем од учеството на друштво-
то кое управува со приватниот инвестиционен фонд.“ 

 
Член 9 

Во членот 14 бројот: „5“ се заменува со зборот: 
„три“. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр. 01-945/4       Управен одбор 
14 јули 2011 година           Претседател,  
         Скопје                      Анета Димовска, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

2379. 

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 и 53/2011),  Управни-

от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2011 годи-

на, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 

ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени специјалистичко -консултативната здравствена заштита 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 

122/2010, 147/2010, 171/2010 и 33/2011), во член 2 во табелата, по редниот број БА11/18, се додава следната 

табела: 

 

 

 

 

 

 

По редниот број БА12/9, се додава следната табела: 
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По делот од табелата со референтни цени од областа на радиологијата се додава следната табела:   
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На крајот на табелата се додава следната табела: 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.  
 

   Бр. 02-10378/3                                                     Управен одбор 
4 јули 2011 година                                           Претседател, 
        Скопје                                                                   Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
2380. 

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 и 53/2011),  Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2011 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 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 специја-

листичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ 
брoj 44/2010, 58/2010,  92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010 и 33/2011), во член 2, делот од табела-
та со референтни цени за пакети на здравствени услуги за слух, говор и глас,  се заменува со следната 
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Кај пакетот АОХМ13 – „Пакет за повеќе од три 
преврски“, називот на пакетот се менува и гласи „Па-
кет од три до пет преврски“. 

 
По пакетот АОХМ13 се додава следната табела: 
 
 
 
 
По пакетот ААП9 се додава следната табела: 
 
 
 
 
 
На крајот на табелата се додава следната табела: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Во Одлуката за изменување и дополнување на од-

луката за утврдување на референтни цени за пакетите 
на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - 
консултативната здравствена заштита - амбулантски 
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 
122/2010, 154/2010 и 33/2011), во член 2 став 2, дату-
мот „01.06.2011 “ се заменува со датумот „01.01.2012“.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство.  
   Бр. 02-10378/4                                    Управен одбор 
4 јули 2011 година                                Претседател, 
        Скопје                                             Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
2381. 

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, 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 и 53/2011), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 4 јули 2011 година, до-
несе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ 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, 18/2009, 158/2009, 
2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 171/2010, 33/2011 и 
66/2011), во членот 2, во табелата, се вршат следните 
измени: 

Кај услугата со ДСГ код B72A -  „Инфекција на 
нервниот систем, освен вирусен менингитис со ката-
строфални или тешки КК“, во колоната 4 бројот 
„74.707“ се заменува со бројот „87.840“. 

Кај услугата со ДСГ код B72B -  „Инфекција на 
нервниот систем, освен вирусен менингитис без ката-
строфални или тешки КК“, во колоната 4 бројот 
„35.816“ се заменува со бројот „66.200“. 

Кај услугата со ДСГ код B73Z -  „Вирусен менинги-
тис“, во колоната 4 бројот „19.178“ се заменува со бро-
јот „22.866“. 

Кај услугата со ДСГ код E41Z -  „Дијагноза на рес-
пираторниот систем со неинвазивна вентилација“, во 
колоната 4 бројот „31.783“ се заменува со бројот 
„44.142“. 

Кај услугата со ДСГ код F61Z -  „Инфективен ендо-
кардитис“, во колоната 4 бројот „97.234“ се заменува 
со бројот „132.000“. 

Кај услугата со ДСГ код S65A -  „Болести поврзани 
со ХИВ со катастрофални КК“, во колоната 4 бројот 
„89.618“ се заменува со бројот „435.203“. 

Кај услугата со ДСГ код T60A -  „Септикемија со 
катастрофални или тешки КК“, во колоната 4 бројот 
„63.060“ се заменува со бројот „70.498“. 

Кај услугата со ДСГ код T60B -  „ Септикемија без 
катастрофални или тешки КК“, во колоната 4 бројот 
„33.557“ се заменува со бројот „46.980“. 

Кај услугата со ДСГ код T62A -  „Треска од непоз-
ната причина со КК“, во колоната 4 бројот „19.193“ се 
заменува со бројот „39.056“. 

Кај услугата со ДСГ код T62B -  „Треска од непоз-
ната причина без КК“, во колоната 4 бројот „10.494“ се 
заменува со бројот „19.890“. 

Кај услугата со ДСГ код T63A -  „Вирусно заболу-
вање, возраст >59 или со КК“, во колоната 4 бројот 
„16.478“ се заменува со бројот „23.131“. 

Кај услугата со ДСГ код T63B -  „ Вирусно заболу-
вање, возраст <60 без КК“, во колоната 4 бројот 
„10.902“ се заменува со бројот „16.329“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство.  

 
   Бр. 02-10378/5                                    Управен одбор 
4 јули 2011 година                                Претседател, 
        Скопје                                             Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
2382. 

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 и 53/2011),  Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2011 годи-
на, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ТРЕ-
ТИРАЊЕ НА АКУТНИ СЛУЧАИ НА ТУБЕРКУЛОЗА  

- ПНЕВМОФТИЗИОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени за 

здравствени услуги за третирање на акутни случаи на 
туберкулоза во болничката здравствена заштита. 
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Член 2 

Се утврдуваат референтни цени за следните здравствени услуги за третирање на акутни случаи на тубер-

кулоза во болничката здравствена заштита: 

 

Шифра Вид на болничка услуга Референтна цена 

ТБЦ1 

 

Акутна туберкулоза со завршено лекување до 31 ден 

24.947 

ТБЦ2 Акутна туберкулоза со завршено лекување од 32 до 61 

ден 47.400 

ТБЦ3   Акутна туберкулоза со завршено лекување за повеќе од 

62 дена 83.922 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.  

 

   Бр. 02-10378/9                                                     Управен одбор 

4 јули 2011 година                                           Претседател, 

        Скопје                                                             Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 

2383. 

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 Зако-

нот 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 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на сед-

ницата одржана на 4 јули 2011 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

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, 

141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010,  171/2010 и 26/2011), се вршат следните изме-

ни и дополнувања: 
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Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови: 
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Кај  ATC кодот A02BC03   – Lansoprazole  капсули 
30mg се додава следното заштитено име: 

 
 
 
Кај  ATC кодот A07AX03  – Nifuroxazide капсули  

100mg се додава следното заштитено име: 
 
 
Кај  ATC кодот A07AX03  – Nifuroxazide капсули  

200mg се додава следното заштитено име: 
 
 
 
Кај  ATC кодот A10BA02  – Metformin  таблети со 

продолжено ослободување  500mg се додава следното 
заштитено име: 

 
 
 
Кај  ATC кодот C08CA01– Amlodipin  таблети  5mg 

се додава следното заштитено име: 
 
 
Кај  ATC кодот C08CA01– Amlodipin  таблети  

10mg се додава следното заштитено име: 
 
 
 
Кај  ATC кодот C10AA– Simvastatin  филм обложе-

ни таблети  40mg се додава следното заштитено име: 
 
 
Кај  ATC кодот N05AH03  – Olanzapine филм обло-

жени таблети    5mg се додава следното заштитено име: 
 
 
Кај  ATC кодот N05AH03  – Olanzapine филм обло-

жени таблети 10 mg се додава следното заштитено име: 
 
 
 
Кај  ATC кодот M05BA04  – Alendronic acid   табле-

ти  70mg се додава следното заштитено име: 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објаву-

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

 
   Бр. 02-10378/13                                     Управен одбор 
4 јули 2011 година                           Претседател, 
        Скопје                                             Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
2384. 

Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 
2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ 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 и 53/2011), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија на седницата одржана на 4 јули 2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИ-
СТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фон-

дот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 
131/2009, 44/2010, 171/2010, 61/2011 и 62/2011), во 
член 1, се вршат следните измени и дополнувања : 

Кај ATC кодовите:  G03GA01 -„ Chorionic  
gonadotropin (human i rekombinanten)** -инјекции СРЈ“,  
G03GA02 -„ Human menopausal gonadotropin***-инјек-
ции СРЈ“,  G03GA04 -„ Urofollitropin *** -инјекции 
СРЈ“, G03GA05 -„ Follitropin alfa***-инјекции СРЈ“, 
G03GA06 -„ Follitropin beta*** -инјекции СРЈ“ во делот 
на индикациите по зборовите „АРТ до три обида за ле-
кување на жена“ се додаваат зборовите „по претходно 
спроведена постапка за БПО на товар на ФЗОМ“. 

Кај ATC кодот L01XC02 -„ Rituximab** – инјекции  
100mg/10ml“,  и „ Rituximab** – инјекции  
500mg/50ml“,  делот на индикациите се  дополнува со 
следната индикација „најтешка форма на ревматоиден 
артрит “. 

Кај ATC кодот L01XX28 -„ Imatinib* - филм обло-
жени таблети 400mg “,  делот на индикациите се  до-
полнува со следната индикација „гастроинтестинален 
стромален тумор ГИСТ“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 
   
   Бр. 02-10378/14                                     Управен одбор 
4 јули 2011 година                                Претседател, 
        Скопје                                             Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
2385. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и член 56 став 
1 точка 3 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 и 53/2011), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на ден 4 јули 2011 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ВО 
СТРАНСТВО ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 

превоз на осигурено лице во странство во болничката 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 131/2009 и 65/2010), во членот 2 во 
табелата, кај услугата со шифра ТДС03 - „Превоз со 
специјално санитетско возило на осигурено лице со 
стручна придружба во странство над 500 км“, називот 
на услугата  се менува и гласи: „Превоз со специјално 
санитетско возило на осигурено лице со стручна при-
дружба во странство од 500 до 1000 км (во два прав-
ци)“. 
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Во табелата, по услугата со шифра ТДС03, се дода-
ва следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република  Маке-
донија", а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство.  
   Бр. 02-10378/17                                     Управен одбор 
4 јули 2011 година                                 Претседател, 
        Скопје                                             Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
2386. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 
член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото оси-
гурување („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 и 53/2011), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 јули 2011 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ 
И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА ТОВАР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

ортопедски и други помагала за кои осигурените лица 
можат да остварат право на товар на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 18/2004, 76/2004, 
56/2006, 61/2006, 1/2007, 62/2007, 115/2007, 132/2007, 
14/2008, 132/2008, 88/2009, 131/2009, 16/2010 и 
66/2011), во член 2, во табелата, кај редниот број 185 – 
„Појас за фиксирање на дводелен систем за уростома“, 
во колоната со називот на помагалото по зборот „уро-
стома“ се додава запирка и зборовите „колостома и 
илеостома“.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 
  
   Бр. 02-11156/5                                     Управен одбор 
12 јули 2011 година                           Претседател, 
        Скопје                                             Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
2387. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 1 
од Законот за здравственото осигурување („Сл.весник 
на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 4 јули 2011 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
ДОГОВОРИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТ-
ПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО 
- КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за критериумите за склучување до-
говори и постапка за остварување на правото и  начи-
нот на плаќање на здравствените услуги за биомеди-
цинско потпомогнато оплодување во здравствените 
установи кои вршат специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита  (Службен весник на Република 
Македонија бр. 64/2008 и 97/2010) , членот   6 се мену-
ва и гласи: 

“Осигуреното лице може да оствари право на био-
медицинско потпомогнато оплодување (БПО) најмногу 
до трет неуспешен обид за оплодување, но најмногу до 
првото успешно породување со живородено дете или 
деца, во рамките на трите обиди. 

Периодот помеѓу два неуспешни обиди за оплоду-
вање не треба да биде пократок од шест месеци од пос-
ледната извршена постапка за БПО.  

Осигурените лица во брачна или вонбрачна заедни-
ца кои немаат заеднички пород, а кои имаат пород од 
претходни заедници, можат да остварат право на БПО 
на товар на Фондот. 

Осигурените лица во брачна или вонбрачна заедни-
ца кои имаат заеднички пород со психичка и моторна 
ретардација а кај нив постои секундарен стерилитет, 
можат да остварат право на БПО на товар на Фондот. 

За остварување на право на БПО за осигурените ли-
ца, како и за утврдените апсолутни и релативни меди-
цински индикации и условите за  негово остварување, 
Фондот води посебна евиденција, согласно Законот за  
заштита на личните податоци. 

Правото на БПО со сопствен репродуктивен мате-
ријал (автологно БПО) се остварува врз основа на утвр-
дени апсолутни и релативни медицински индикации 
кои се фактори од кои зависи примената на БПО по-
стапките, согласно медицина базирана на докази.   

Право на БПО покрај со сопствен репродуктивен 
материјал, осигуреното лице  може да оствари и  со до-
норски  сперматозоиди, ооцити или ембриони. 

А. Осигуреното лице остварува право на БПО во 
случаj кога постојат апсолутни медицински индикации 
и тоа:  

1. Перзистентна обструкција на тубите, било про-
ксимална или дистална и после реконструктивна хи-
рургија на тубите. 

2. Тешко заболување на тубите кое не е можно да 
се реши со реконструктивна хирургија. 

3. Две или повеќе претходни ектопични бремено-
сти. 

4. Тешка или проширена ендометриоза која не реа-
гирала на хируршкиот третман. 

5. Утврден машки фактор на неплодност, со број на 
подвижни сперматозоиди и по обработка помал од  4 
М/мл. 

6. Тешко нарушување на машкиот фактор, со по-
малку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија. 

7. Двојки кои имаат лимитирано количество на 
сперма на располагање по криопрезервација заради 
канцер. 

8. Овулаторна дисфункција (полицистични овариу-
ми) со неприфатлив ризик за оваријална хиперстимула-
ција по спроведена гонадотропинска стимулација. 

9. PCOSy по спроведување на сите терапевтски 
мерки. 
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10. Овулаторна дисфунција (предвремена менопау-
за) која бара донација на јајце-клетка. 

11. Траење на неплодност подолга од 3 години по 
неуспех на други методи на лекување на индукција на 
овулација со IUI спроведена 4 пати, со пауза од најмал-
ку 2 циклуса помеѓу секоја инсеминација,  во здрав-
ствена установа, која има дозвола од Министерството 
за здравство за вршење на таа дејност. 

12. Неплодност предизвикана од мешани фактори 
кај двата партнери. 

Б. Осигуреното лице може да оствари право на БПО 
со релативни медицински индикации во случај кога: 

1. претходното лекување од инфертилитет траело 
помалку од две години во случаите на приближување 
на крајот на репродуктивниот период на осигуреното 
лице; 

2. претходното лекување од инфертилитет траело 
најмалку три  години во случаите на почетокот на ре-
продуктивниот период на осигуреното лице; 

3. лекувањето е неуспешно или со други методи  
безизгледно; 

4. постои веројатност од зачнување и породување. 
Осигуреното лице треба да исполни најмалку една 

од следните релативни медицински индикации: 
- заболување на тубите кое има лоша прогноза 

и/или неуспех да се зачне во текот на 1 година по ре-
конструктивна хирургија. 

- една претходна ектопична бременост и заболува-
ње на тубите. 

- неуспех да се зачне во тек на 12 месеци од опера-
ција на ендометриоза. 

- утврдена умерена дисфункција кај машкиот парт-
нер со неможност да се зачне после оваријална стиму-
лација и интраутерина инсеминација спроведена 4 па-
ти, со пауза од најмалку 2 циклуса помеѓу секоја инсе-
минација, во здравствена установа која има дозвола од 
Министерството за здравство за вршење на таа дејност. 

- утврдена умерена дисфункција кај машкиот парт-
нер која не одговара на соодветно лекување на машки-
от партнер и интраутерина инсеминација. 

- умерена ограниченост на количината на сперма по 
криопрезервација заради канцер. 

- неприфатливо висок ризик од мултипни бремено-
сти како компликации после оваријална стимулација и 
IUI. 

В. Осигуреното лице може да оствари прво на БПО 
само со донорски  сперматозоиди, ооцити или ембрио-
ни при: 

1. непостоечка  или ограничена резерва на јајници-
те со вредности на FSH повисоки од 12,5 mlIU/ml и 
вредности на Естрадиол повисоки од 60 pg/ml на трети-
от ден од циклусот. Во тој случај се прават дополни-
телни анализи на: 

- ниво на Anti – Mullerian хормон во серум пониски 
од 1 ng/ml  

- број на антрални фолкикули на ултразвучен прег-
лед помал од 5  

2. азооспермија (патохистолошки докажана) која не 
реагира на ниеден третман. 

3.  после 1 неуспешен обид за  фертилизација на оо-
цит со автологна сперма со ин витро постапка кај те-
шки форми на олигоастенотератозооспермија. 

4. докажано носителство за тешка доминантна ге-
нетска болест која се пренесува на породот, без постое-
ње на апсолутни и релативни медицински индикации 
за БПО на товар на Фондот 

5. докажано носителство за тешка рецесивна генет-
ска болест, која  може да се пренесе на породот каде 
постојат апсолутни или релативни медицински индика-
ции за БПО на товар на Фондот. 

В. При постоење на утврдени состојби кои не мо-
же да се корегираат, а предизвикуваат трајна неп-
лодност и кај кои лекувањето е неуспешно и со дру-

ги методи е безизгледно, осигуреното лице не може 
да се лекува со БПО, согласно медицина базирана на 
докази во случаи на: 

1. миоми на утерус, освен супсерозни или интраму-
рално–супсерозни кои се оддалечени од кавумот нај-
малку 1 см и пречник до 5 cm,  

2. интраутерини адхезии. 
3. вродени аномалии на матката. 
4. инсуфициентен цервикс.  

Член 2 
Во членот 7 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Фондот не ги надоместува трошоците на осигуре-

ното лице за набавени лекови од позитивната листа на 
лекови кои се користат за спроведување на постапката 
за БПО, ако  истата не е извршена согласно овој Пра-
вилник.“  

Член 3 
Во членот 8 став 4 алинеја  1 се менува и гласи: 
“-Медицинска документација дека се извршени ед-

на или повеќе од следните методи: ХСГ и/или лапаро-
скопија и хистероскопија и/или лапаротомија; Само кај 
утврден машки фактор на неплодност, со број на под-
вижни  сперматозоиди и по обработка помал од 4 М/мл 
или тешко нарушување на машкиот  фактор со помал-
ку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија, до-
волен  е 4 DV ултра звук на кавум  утери.“ 

По алинеја 1 се додаваат две  нови алинеи   кои гла-
сат: 

“-Ехографски преглед со морфологија на матка и 
јајници; 

- Кај  азооспермија  за утврдување на  неплодност, 
покрај биопсија на тестис задолжителен  е и патохисто-
лошки наод.“ 

 
Член  

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“, ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство , а ќе се применува од 01.09.2011 
година. 

За барањата за остварување на право на БПО под-
несени пред 01.09.2011 година за кои не е одлучено, ќе 
се применуваат одредбите од овој Правилник. 

 
   Бр. 02-10378/15                                     Управен одбор 
4 јули 2011 година                                 Претседател, 
        Скопје                                             Ирфан Хоџа, с.р. 

__________ 
2388. 

Врз основа на член 9 став 1 б точка 3, член 33 и 
член 56 став 1 точка 3  од Законот за здравствено оси-
гурување („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 и 53/2011), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија на седницата одржана на 12 јули 2011 година, 
донесе 

                                                                               
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 

 
Член 1 

Во Правилникот за индикациите за остварување на 
право на ортопедски и други помагала („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 33/2011 и 66/2011),  
во член 6, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„За осигурените лица, кај кои нема можност за по-
добрување на здравствената состојба (ампутации, па-
раплегии, парализа на долни екстремитети, церебрална   
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парализа), за ортопедските и другите помагала од став 1 на овој член, потврдата за потребата од ортопедското 
помагало се заверува по претходно прибавено мислење од Првостепената лекарска комисија на Фондот само 
при првото остварување на правото .“ 

Досегашните ставови 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 
 

Член 2 
Во списокот на ортопедските и други помагала кој е составен дел на правилникот, делот од табелата со ши-

фрата на ортопедското помагало антидекубитус перниче полнето со воздух или гел - „3214“ се заменува со 
следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вo  шифрарникот на ортопедски помагала коj е составен дел на правилникот, делот од табелата со ши-
фрата на ортопедското помагало антидекубитус перниче полнето со воздух или гел - „3214“ се заменува со 
следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Во списокот на ортопедските и други помагала, за помагалата означени со шифрите 85200, 85100, 

84200, 84100, 84101, 83200, 83100, 83101, 81025, 91000, 81014, 81024, 1101, 1102, 110111, 110121, 110123, 
110124, 11051, 110211, 110212, 110213, 110214, 110215 и 110216, во колоната „Единечна цена со сите 
давачки“ се додаваат референтни цени: 
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Член 4
Во списокот на ортопедските и други помагала по помагалото од вид 2, шифра 5104 – „Очна протеза, 

орбитална“, се додава следната табела: 

Вo  шифрарникот на ортопедски помагала по помагалото од вид 2, шифра 5104 – „Очна протеза, орби-
тална“, се додава следната табела: 
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Член 5 
Во списокот на ортопедските и други помагала, за 

шифрите на ортопедските помагала вид 1, шифри 1301, 
1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1309, 1310, 1311, 1312, 
1313,  во колоната „медицински индикации"  се додава-
ат зборовите: „Z89.5 стекнат недостиг на  нога до или 
подколено; Z89.6  стекнат недостиг на нога над колено; 
Z89.8 стекнат недостиг на горни и долни екстремитети 
[кое да било ниво]; Z89.9 стекнат недостиг на нога, не-
означено.“ 

 
Член 6 

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. 02-11156/6                                     Управен одбор 
12 јули 2011 година                                 Претседател, 
        Скопје                                             Ирфан Хоџа, с.р. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
2389. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008 и 85/2010 година), Државниот завод за стати-
стика го утврдува и објавува  

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ 

НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Индексот на трошоците на животот во Република 

Македонија во првото полугодие од 2011 година 
(период: јануари - јуни 2011), во однос на второто 
полугодие од 2010 година (период: јули - декември 
2010 година) е повисок за 3,8%. 

 
           Директор,  
                  м-р Благица Новковска, с.р. 
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