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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4313. 

Врз основа на член 14 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-

ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010 и 

104/2013), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 11 декември  2013 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  

УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

 

1. Елена Гошева се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата за управување со 

одземен имот, поради заминување на друга функција. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за уп-

равување со одземен имот се именува:  

- Миле Мојсовски, член на Советот на јавните об-

винители на Република Македонија и јавен обвинител 

во Основното јавно обвинителство Скопје. 

3.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр.23-9034/2 Претседател на Владата 

11 декември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4314. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за акреди-

тација („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 120/2009 и 53/2011), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 11 декември 2013 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА 

АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Институтот за акреди-

тација на Република Македонија,  бр. 02-544/9 од 10 

декември 2013 година, со која за директор на Институ-

тот е избран д-р Трпе Ристоски, досегашен в. д. дирек-

тор на Институтот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр.23-9549/2 Претседател на Владата 

11 декември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4315. 

Врз основа на член 15 став 5 од Законот за стандар-

дизација („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 54/2002, 84/2012 и 23/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 11 декември 

2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗБОР НА  ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ЗА СТАН-

ДАРДИЗАЦИЈА   НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Институт за стандар-

дизација на Република Македонија бр. 02-1126/3 од 11 

декември 2013 година, со која за директор на Институ-

тот за стандардизација на Република Македонија е из-

бран Љупчо Давчев, досегашен в.д. директор на Инсти-

тутот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр.23-9561/2 Претседател на Владата 

11 декември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4316. 

Врз основа на член 158 од Законот за заштита на 

културното наследство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007, 18/2011, 

148/2011, 23/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 11 де-

кември 2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ  И ЧЛЕНОВИ  НА  НАЦИОНАЛНИОТ  

СОВЕТ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 

1. Од должноста претседател и членови на Нацио-

налниот совет за културното наследство, поради истек 

на мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

а) претседателот 

-д-р Елизабета Канческа - Милевска 

б) членовите: 

- акад. Крум Томовски 

- д-р Мито Миовски 

- д-р Вера Битракова Гроздановa 

- м-р Берат Аќифи  

- д-р Анета Светиева 

- д-р Јасмина Хаџиева   

- д-р Предраг Гавриловиќ 

- Кочо Фидановски 

- д-р Ратомир Гроздановски 

- д-р Зоран Тодоровски  

- Јалдз Хасани  

- Муса Бајрами. 

2. За претседател и членови на Националниот совет 

за културното наследство се именуваат: 

а) за претседател 

  -д-р Елизабета Канческа - Милевска 

б) за членови: 

- акад. д-р Вера Битракова Гроздановa 

- акад. Ѓорѓи Поп – Атанасов 

- д-р Зоран Тодоровски  

- д-р Љупчо Ристески  

- д-р Предраг Гавриловиќ 

- д-р Наталија Андријевска  

- проф. д-р Тихомир Стојков  

- проф. д-р Ацо Гиревски   

- д-р Наим Aлими  

- д-р Миџаит Положани  

- Мемет Селмани   

- м-р Зоран Павлов   

- Изаим Муртезани  

- Никола Фиданоски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр.23-9616/1 Претседател на Владата 

11 декември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

4317. 

По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во Одлуката за престанок на користење 

на недвижни ствари на Акционерското друштво за из-

градба и стопанисување со станбен простор и со дело-

вен простор од значење за Републиката - Скопје, обја-

вена во „Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 175/2013 од 13.12.2013 година, направена е технич-

ка грешка, поради што се дава 

 

ИСПРАВКА 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕР-

СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-

СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-

ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 

- СКОПЈЕ 

 

Во членот 1, став 1, наместо бројот: „57954“ треба 

да стои бројот: „57594“. 

 

        Бр. 41-9378/3                     Од Владата на Република 

16 декември 2013 година                  Македонија 

      Скопје 

__________ 

4318. 

По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека Програмата за изменување на Годишната 

програма за изградба и одржување на станбениот прос-

тор во сопственост на Република Македонија за 2013 

година, објавена во „Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 175/2013 од 13.12.2013 година, напра-

вена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГО-

ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И ОД-

РЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2013 ГОДИНА 

 

Составен дел на Програмата за изменување на Го-

дишната програма за изградба и одржување на станбе-

ниот простор во сопственост на Република Македонија 

за 2013 година е Прилог 1. 

 

Бр. 41-9378/4  

16 декември 2013 година Од Владата на Република  

Скопје Македонија 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

4319. 

Врз основа на член 177-а став (4) и (6) од Изборни-

от законик („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 

51/11, 142/12, 31/13 и 34/13), а во врска со Предлогот за 

донесување на Одлука за запирање на исплата за надо-

местокот на трошоците за изборна кампања за Локал-

ните избори 2013 година број 42-746/3 од 24.07.2013 

година и Предлогот на Државниот завод за ревизија за 

донесување на Одлука за запирање на забраната на на-

домест на трошоците за изборна кампања за поединеч-

ни организатори на изборна кампања кои ја исполниле 

обврската за доставување финансиски извештаи за ло-

калните избори 2013 број 42-746/6 од 04.12.2013 годи-

на примен во Државната изборна комисија на 

06.12.2013 година, Државната изборна комисија на сед-

ницата одржана на  12.12.2013  година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ЗАБРАНАТА НА ИСПЛАТА 

НА НАДОМЕСТОК  НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗБОР-

НА  КАМПАЊА  ЗА  ЛОКАЛНИТЕ  ИЗБОРИ 2013  

ГОДИНА 

 

1. Престанува да важи Одлуката за запирање на ис-

плата на надоместокот на трошоците за изборна кампа-

ња за Локалните избори 2013 година број 11-2377/1 од 

05.09.2013 година во делот кој се однесува на: 

- Група избирачи Горан Паунов – кандидат за гра-

доначалник (став 1 точка 17)  

- Група избирачи Јакуп Марке – носител на листа за 

членови на совет ( став 1 точка 76) 

- Група избирачи Живко Стојанов – носител на лис-

та за членови на совет (став 1 точка 21) 

- Група избирачи Зеќир Рамчиловиќ – носител на 

листа за членови на совет (став 1 точка 52) 

2. Останатиот дел на Одлуката останува во сила. 

3. Оваa одлука е конечна и истата ќе се објави во „ 

Службен весник на Република Македонија‘, согласно 

член 177-а  став (8) од Изборниот законик. 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Во Предлогот на Државниот завод за ревизија за 

донесување на Одлука за запирање на забраната за на-

домест на трошоците за изборна кампања за поединеч-

ни организатиори на изборна кампања кои ја исполни-

ле обврската за доставување финансиски  извештаи за 

локалните избори 2013 година, број 42-746/6 од 

04.12.2013 година, примен во Државата изборна коми-

сија на 06.12.2013 година заведен под архивски број 

11-2858/1, е наведено дека заклучно со 25.11.2013 го-

дина Државниот завод за ревизија утврдил дека горена-

ведените  организатори на изборната кампања ја из-

вршиле обврската за доставување финансиски извеш-

таи и со тоа ги исполниле условите за запирање на заб-

раната, па согласно член 177-а став (5) од Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 

142/12, 31/13 и 34/13),  забраната за исплата на надо-

местокот на трошоците за изборната кампања трае до 

уредно исполнување на обврската согласно член 84-б, 

ставовите 1 и 2 и член 85 од Изборниот законик, пора-

ди што се одлучи како во диспозитивот. 

 

ПРАВНА ПОУКА:  Против оваа одлука организа-

торот на изборна кампања може да поднесе тужба до 

Управниот суд во рок од 8 дена од денот на објавува-

њето на истата во „Служен весник на Република Маке-

донија‘. 

 

Бр. 11-2903/1 Државна изборна комисија 

13 декември 2013 година Претседател, 

Скопје Никола Рилкоски, с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4320. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 

136/2011, 79/2013 и 164/2013), член 28 од Законот за 

акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 

50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 

38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 

и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 

(“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 
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21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 

средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уред-

бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-

тување на надоместокот за задолжителни резерви на 

нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 

и/или производство на нафтени деривати (“Службен 

весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната ко-

мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 16.12.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95     до 39,602 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 40,955 

   

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 43,024 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 42,730 

   

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС          до 33,229 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што : 

 

A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 78,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 79,50 

 

б) Дизел гориво                      ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 70,00 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 59,00 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 40,733 

 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 
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Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 0,080 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 0,030 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 0,040 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС          до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 0,890 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 0,300 

   

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 21,829 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 21,747 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,268 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 3,230 

   

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 
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Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.12.2013 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

Бр. 02-2170/1 Претседател, 

16 декември 2013 година Димитар Петров, с.р. 

Скопје  

__________ 

4321. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 

за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011, 

136/2011, 79/2013 и 164/2013) и членовите 5 и 6 од Та-

рифниот систем за продажба на природен гас на тари-

фни потрошувачи (“Службен весник на РМ” бр. 

94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по 

Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-

Скопје за утврдување на продажната цена на природ-

ниот гас за декември 2013 година, на седницата одржа-

на на 16 декември 2013 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН  ГАС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ ОД 2013  

ГОДИНА 

 

Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како 

вршител на енергетската дејност Снабдување со приро-

ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-

мот за пренос на природен гас, продажната цена на 

природниот гас за месец декември од 2013 година, се 

утврдува да изнесува 22,9016 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 

на природниот гас (набавната цена се состои од фак-

турна цена на природниот гас со вклучени зависни тро-

шоци) во износ од 22,6058 ден/nm3 и цена за услугата 

снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 

приклучени на системот за пренос на природен гас во 

износ од  0,2958 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 

овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и уп-

равување со системот за пренос на природниот гас во 

износ од 1,2465 ден/nm3, а која се однесува за тари-

фните потрошувачи непосредно приклучен на систе-

мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 

потрошувачи непосредно приклучени на системот за 

пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 

3 на овој член, за месец декември 2013 година во кој не 

е содржан данокот на додадена вредност изнесува 

24,1481 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надо-

месток на цената на природниот гас за месец декември 

од 2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изне-

сува 4,3467 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-

рифните потрошувачи непосредно приклучени на сис-

темот за пренос на природен гас, во согласност со став 

4 и 5 на овој член, за месец декември од 2013 година 

изнесува 28,4948 ден/nm3. 

Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 

на САД доларот од 45,2400 денари за еден САД долар, 

за месец ноември од 2013 година, согласно заклучни-

цата за купопродажба на девизи. 
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Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.  

Член 4 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

УП1 Бр. 08-237/13 Претседател, 

16 декември 2013 година Димитар Петров, с.р. 

Скопје  

__________ 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

4322. 

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

член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурува-

ње („Службен весник на Република Македонија“ 

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, 53/2011, 26/2012, 

16/2013 и 91/2013),  Управниот одбор на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија на седницата 

одржана на 21 ноември 2013 година,  донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВ-

СТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здрав-

ствените услуги во примарна здравствена заштита 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

42/2012 година),  членот 7 став 2 се менува и гласи: 

„ Во зависност од бројот на остварените поени за 

дејноста гинекологија за женската популација на воз-

раст над 12 години до крајот на животот, вредноста на 

поенот се преметува на следниот начин: 

- до 4000 поени 100% од утврдената вредност на 

поените; 

- за секој нареден поен од 4001 до 5000 поени 70% 

од утврдената вредност на поените; 

-  за секој нареден поен од 5001 до 6000 поени 45% 

од утврдената вредност на поените; 

- за секој нареден поен од 6001 поени 30% од ут-

врдената вредност на поените. 

Член 2 

Се додава нов член 7-а кој гласи:  

 

„Член 7-а 

За избраниот лекар кој прв пат склучува договор со 

Фондот и за прв пат му е издадено одобрение за број на 

факсимил или има издаден број на факсимил од страна 

на Фондот кој не е активен повеќе од пет години, начи-

нот на пресметување на капитацијата се врши стимула-

тивно во вредност од 800 поени, во времетраење од 

најмногу 18 месеци. 

За првото шестомесечје избраниот лекар добива 

стимулација во висина од 800 поени. 

За второто и третото шестомесечје висината на ка-

питацијата како стимулација се пресметува во завис-

ност од бројот на осигурените лица кои го избрале ле-

карот  помножен со поени за секоја старосно категори-

ја и тоа доколку: 

За второто шестомесечје избраниот лекар продол-

жува со добивање на стимулација ако: 
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- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 199 поени се пресметува 

капитација по  800 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 49 поени до 199 поени се 

пресметува капитација по 400 поени; 

- вкупниот број на поени е до 49 поени не се приме-

нува принципот на  стимулација туку се пресметува ка-

питација според бројот на осигурените лица кои го из-

брале лекарот. 

За третото шестомесечје избраниот лекар продол-

жува со добивање на стимулација ако: 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот  е поголем од 399 поени се пресметува 

капитација  по 800 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 99 поени до 399 поени се 

пресметува капитација  по 400 поени; 

- вкупниот број на поени е до 99 поени не се приме-

нува принципот на  стимулација туку се пресметува ка-

питација според бројот на осигурените лица кои го из-

брале лекарот. 

Доколку износот на вкупниот број на поени од оси-

гурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 800 

поени, во тој случај Фондот продолжува со исплата на 

капитацијата согласно член 6 и член 7 од овој Правил-

ник. 

Член 3 

Во член 8 став 1 бројот „1700“ се заменува со бро-

јот „1800“. 

Член 4 

Во членот 9 ставот 2 се менува и гласи: 

„Висината на капитацијата се пресметува во завис-

ност од бројот на осигурените лица кои го избрале ле-

карот помножен со поени за секоја старосна категорија 

и тоа доколку: 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е помал од 100 поени се исплатува 

1200 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 100,01 до 300 поени се 

исплатува 1300 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 300,01 до 350  поени  се  

исплатува 1400 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 350,01 до 700 поени се 

исплатува 1500 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 700,01 се исплатува 1800 

поени.“ 

Во член 9 став 3 бројот „1700“ се заменува со бро-

јот „1800“. 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

ќе се објави по добивањето на согласност од министе-

рот за здравство, а ќе се применува од 1.1.2014 година. 

 

Бр. 02-17999/1 Управен одбор 

2 декември 2013 година Претседател, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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