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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2344.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 26.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-
мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски планови на гене-
рални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектни документа-
ции за 2016 година се утврдуваат работите за изработ-
ка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко 
планска документација за КП бр. 2113, КП бр. 2112, 
КП бр. 2100/1, КП бр. 2100/4, КП бр. 2099/1, КП бр. 
2099/2, КП бр. 2085/1, КП бр. 2085/2, КП бр. 2128/1, 
КП бр. 2128/2, КП бр. 2129, КП бр. 2127/1, КП бр. 
2127/2, КП бр. 2126, КП бр. 2114/1, КП бр. 2114/2, КП 
бр. 2111/1, КП бр. 2111/2, КП бр. 2110, КП бр. 2115, 
КП бр. 2116, КП бр. 2101/1, КП бр. 2101/2, КП бр. 
2102, КП бр. 2103, КП бр. 2098, КП бр. 2086/2, КП бр. 
2086/1,  КП бр. 2083/1, КП бр. 2083/2, КП бр. 2083/4, 
КП бр. 2083/5, КП бр. 2083/3, КП бр. 2084/2, КП бр. 
2081/2, КП бр. 2081/4, КП бр. 2081/12, КП бр. 3074, КП 
бр. 3073, КП бр. 3072, КП бр. 3075, КП бр. 3058/1, КП 
бр. 3058/2, КП бр. 2084/1, КП бр. 2081/10, КП бр. 
2081/9 во КО Oхрид 4. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-3681/1 Заменик на претседателот
26 април 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2345.

Врз основа на член 13 од Законот за продажба на 
земјоделското земјиште во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/2013, 106/2013, 137/2013, 61/2015, 97/2015, 215/2015 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 5 април 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

1. За членови на Комисијата за продажба на земјодел-
ско земјиште во државна сопственост, се именуваат:

- Дејан Стојанов,

- Мирослав Гавровски,
- Зоран Арсевски,
- Влатко Трајкоски и
- Гајур Рушити.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-3929/1 Заменик на претседателот
5 април 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2346.

Врз основа на член 141 од Законот за заштита на 
природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 
146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 19 април 2016 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА

1. За вршител на должноста директор на ЈУ Наци-
онален парк Пелистер-Битола, се именува Амет 
Аџиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-3930/1 Заменик на претседателот
19 април 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2347.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 12 април 2016 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ 

„АГРО-БЕРЗА” СО П.О.СКОПЈЕ

1. Иљир Саити се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско 
работење „Агро-берза” со П.О. Скопје, поради истек на 
мандатот.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претприја-
тие за берзанско работење „Агро-берза” со П.О. 
Скопје, се именува Фарук Мурати.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 24-3932/1 Заменик на претседателот
12 април 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

2348.
Врз основа на член 396 алинеја 2 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 
55/16), министерот за внатрешни работи во согласност 
со министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРОБНИТЕ ТЕСТОВИ И ТЕСТОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
НА ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат пробните тесто-

ви и тестовите за полагање на теоретскиот дел од возач-
киот испит.

Член 2
(1) Пробниот тест е изготвен на А4 формат, на че-

тири страници и содржи лични податоци за кандида-
тот за возач на моторно возило, упатство за решава-
ње на тестот, прашања за правилата за сообраќајот 
на патиштата и сообраќајните знаци кои се вреднува-
ат со поени во зависност од содржината на прашање-
то како и записник за извршената проверка на знае-
њата.

(2) Содржината на пробниот тест не може да биде 
идентична со содржината на тестот за полагање на тео-
ретскиот дел од возачкиот испит.

Член 3
Кандидатот за возач се смета дека го поседува пот-

ребното знаење од правилата за сообраќајот на патиш-
тата и сообраќајните знаци односно го положил пробни-
от тест ако освоил најмалку 85% од вкупниот број по-
ени.

Член 4
На теоретскиот дел од возачкиот испит се утврду-

ва дали кандидатот за возач ги совладал содржините 
предвидени во наставната програма за сообраќајни 
правила и прописи од член 281 став (3) алинеја 1 од 
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Член 5
Тестовите за полагање на теоретскиот дел на возач-

ки испит се поделени на: тест за полагање на теоретски-
от дел на возачки испит од национални категории „Ф“ 
и „Г“, тест за полагање на теоретскиот дел на возачки 
испит од „АМ“, „А1“, „А2“ и „А“ категорија, тест за по-
лагање на теоретскиот дел на возачки испит од „Б“ ка-
тегорија, тест за полагање на теоретскиот дел на возач-
ки испит од „Ц1“ и „Ц“ категорија и тест за полагање 
на теоретскиот дел на возачки испит од „Д1“ и „Д“ ка-
тегорија.

Член 6

(1) Тестот за полагање на теоретскиот дел на возач-
киот испит, за националните категории и категории од 
членот 5 од овој правилник, е изработен во електрон-
ска форма и содржи лични податоци за кандидатот за 
возач на моторно возило, упатство за решавање на тес-
тот, прашања групирани во четири области кои се вред-
нуваат со поени во зависност од содржината на праша-
њето, како и записник за извршеното тестирање.

(2) Прашањата содржани во тестот од ставот (1) на 
овој член се групирани во четири области:

- I област на прашања од сообраќајни правила и про-
писи кои се вреднувани по два и три поени;

- II област на прашања од сообраќајни знаци и сигна-
лизација кои се вреднувани по еден или два поени;

- III област на прашања од хумани односи и етика 
во сообраќајот кои се вреднувани по два поени и 

- IV област на прашања од сообраќајни ситуации, 
крстосници, кружни крстосници и знаци што ги даваат 
униформирани полициски службеници при контрола и 
регулирање на сообраќајот на патиштата кои се вредну-
вани со четири, пет и шест поени. 

(3) Кандидатот се смета дека го положил тестот од 
ставот (1) на овој член ако освоил најмалку 90% од 
вкупниот број на поени. 

(4) Одговорите на прашањата во тестот за полагање 
на теоретскиот дел од возачкиот испит на електронски 
начин се даваат согласно упатството за решавање на 
тестот од ставот (1) на овој член.

Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за пробните тестови 
и тестови за полагање на теоретскиот дел од возачкиот 
испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/08 и 113/12), освен одредбата од членот 5 во делот 
што се однесува на тестот за полагање на теоретскиот 
дел на возачкиот испит од националната категорија 
„М“ која ќе престане да важи со денот на отпочнување 
на примената на членот 5 од овој правилник во делот 
што се однесува на тестот за полагање на теоретскиот 
дел на возачкиот испит од „АМ“ и „А2“ категорија.

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, освен одредбата од членот 5 во делот 
што се однесува на тестот за полагање на теоретскиот 
дел на возачкиот испит од „АМ“ и „А2“ категорија која 
ќе отпочне да се применува од 8 април 2017 година.

Бр. 1311-24460/1 Бр.20-7300/1
14 април 2016 година 21 април 2016 година

Скопје Скопје

Министер Министер за образование
за внатрешни работи, и наука,

Оливер Спасовски, с.р. м-р Пиштар Лутфиу, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
2349.

Врз основа на член 53-a став (6) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФАКТУРАТА, ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА, НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ, СОДРЖИ-
НАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ НАДЛЕЖЕН ДАНОЧЕН ОРГАН КАКО И 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРИМЕНИ ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ ПРИ-
МАТЕЛОТ НА ПРОМЕТОТ ЗА ЦЕЛИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ НАМЕНЕ-
ТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ Е ФИНАНСИРАН СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ 
ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СТРАН-
СКИ ДОНАТОР ВО КОЈ Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

НЕМА ДА СЕ ПЛАЌААТ ДАНОЦИ

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на 

пријавување на прометот, содржината на евиденцијата на фактури која ја води надлежен даночен орган како и 
формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на 
спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и ус-
луги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор 
за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените 
парични средства нема да се плаќаат даноци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/14 и 217/15) 
во членот 3 став (2) алинејата 22 се менува и гласи: 

,, - име, презиме и потпис’’.

Член 2
Прилогот 2 се заменува со нов 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 Републи-

ка Македонија“.

      Бр. 20-2662/4
   3 мај 2016 година                                                               Министер за финансии,
          Скопје                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
2350.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 
членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 
став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 
31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15 и 35/16), Државната из-
борна комисија на седницата одржана на 6.5.2016 го-
дина, во состав: Александар Чичаковски, Претседател 
и членовите Атанас Урумов, Сашо Срцев, Силвана Бо-
нева, Субхи Јакупи и Бедредин Ибраими, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 

ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. Во одлуките за формирање на Општинските из-
борни комисии, број 08–1304/1 од 28.4.2016 година, об-
јавени во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 84 од 30 април 2016 година, Државната изборна ко-
мисија, решавајќи по поднесените барања за неприфаќа-
ње за извршување на должноста претседател, заменик 
претседател, член или заменик член во општинските из-
борни комисии поради здравствени или семејни при-
чини, ги изврши следните измени и дополнувања:  

1. Во составот на Општинската изборна комисија 
Арачиново, претседателот ИБРАИМ ЈАИЈА, вработен 
во Секретаријатот за спроведување на рамковниот дого-
вор СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ИБРАИМ СЕЛМАНИ, 
вработен во Секретаријатот за спроведување на рамков-
ниот договор. 

Членот АНА СТОЈАНОВСКА, вработена во Генера-
лен секретаријат на Владата на Република Македонија 
СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЈУЛИАНА БИЛ-
КОВА, вработена во Град Скопје.

2. Во составот на Општинската изборна комисија 
Берово, заменик членот ЉУПКА ТРНИНКОВА, врабо-
тена во Секретаријатот за спроведување на рамковниот 
договор СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира НАХИДА ЗЕКИ-
РОВА, вработена во Министерство за труд и социјална 
политика.

3. Во составот на Општинската изборна комисија 
Брвеница, заменик претседателот МАГДАЛЕНА МА-
ТЕСКА, вработена во Министерство за надворешни ра-
боти СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира МЕНКА НЕ-
ДЕЛКОВСКА, вработена во општина Брвеница. 

4. Во составот на Општинската изборна комисија 
Бутел, членот ЈАСМИНКА МИЛКОВСКА, вработена 
во Министерството за труд и социјална политика СЕ 
РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира КАТЕРИНА ТРАЈКОВСКА, 
вработена во Град Скопје. 

Заменик членот ТАЊА ДАЛОВА, вработена во 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството 
и руралниот развој СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира АЛЕКСАНДРА ЖУР-
КОВА, вработена во Општина Бутел.

5. Во составот на Општинската изборна комисија 
Велес, членот ЉУПЧЕ АНДРЕЕВСКИ, вработен во Оп-
штина Велес СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира АЛЕКСАНДАР АНАСТА-
СОВ, вработен во Општина Велес.

6. Во составот на Општинската изборна комисија 
Виница, претседателот ЗЛАТКО СТЕФАНОВСКИ, вра-
ботена во Општина Виница СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира АЦО ЃОРЃИЕВСКИ, 
вработен во Управа за хидрометеоролошки работи.

7. Во составот на Општинската изборна комисија 
Гази Баба, претседателот ЕЛЕНА КОТАДИНОВА ВИ-
ТАНОВА, вработена во Општина Гази Баба СЕ РАЗРЕ-
ШУВА.

За нов претседател се избира НАДИЦА ТРАЈКОВ-
СКА, вработена во Општина Гази Баба.

8. Во составот на Општинската изборна комисија 
Гевгелија, претседателот СОФЧЕ МЕЛКОВА, врабо-
тен во град Скопје СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ГОРДАНА ПОП КО-
ЧЕВА, вработена во Министерство за животна сре-
дина, просторно планирање и води.

Членот ДИЈАНА ШАЛЕВА, вработена во Општина 
Гевгелија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ПЕТРАНКА ЧАВДАРОВА, 
вработена во Општина Гевгелија.

9. Во составот на Општинската изборна комисија 
Гостивар, претседателот САДАТ НУРЕДИНИ, врабо-
тен во Министерство за труд и социјална политика СЕ 
РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира САДРИ ЕЛЕЗИ, врабо-
тен во Секретаријатот за спроведување на рамковниот 
договор.

Заменик членот БИЛЈАНА МИНОСКА, вработена 
во Министерство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира АНА РИСТЕСКА 
ЃОРЃИЕСКА, вработен во општина Гостивар.

10. Во составот на Општинската изборна комисија 
Демир Капија, претседателот НЕВЕНКА ЛАЗОВСКА, 
вработен во Општина Демир Капија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира СТОЈНА ТОПЧИ-
ЈЕВА, вработена во Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство.

11. Во составот на Општинската изборна комисија 
Ѓорче Петров, заменик претседателот МИМОЗА ДАС-
КАЛОВА, вработена во Министерството за здравство 
СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик претседател се избира ЕЛЕНА ДУ-
ШЕГУБЕЧСКА ЈАКОВСКА, вработена во Агенција за 
администрација.

12. Во составот на Општинската изборна комисија 
Зелениково, заменик членот СНЕЖАНКА ГУШЕВА, 
вработена во Собрание на Република Македонија СЕ 
РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ДУШИЦА ЃОРЃИ-
ОСКА, вработена во Општина Зелениково.

13. Во составот на Општинската изборна комисија 
Јегуновце, претседателот АНГЕЛЕ ЈОВАНОВСКИ, вра-
ботен во Агенција за катастар на недвижности СЕ РАЗ-
РЕШУВА.

За нов претседател се избира СТОЈАНЧЕ АНТОВ-
СКИ, вработен во Општина Јегуновце.

14. Во составот на Општинската изборна комисија 
Карпош, членот МАЈА ФИЛИПЧЕВА, вработена во оп-
штина Карпош СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира АНА АТАНАСОВСКА, вра-
ботена во Министерство за надворешни работи.

15. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кисела Вода, заменик членот МАРА СРЕЗОВСКА, вра-
ботена во Министерство за финансии СЕ РАЗРЕ-
ШУВА.

За нов заменик член се избира РУЖИЦА ЈОВАНО-
ВИЌ МАЛИНОВА, вработена во Институт за стандар-
дизација на Република Македонија.

16. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кичево, претседателот ФЉУТУРИЈЕ ИПЧЈА, вработе-
на во Секретаријатот за спроведување на рамковниот 
договор СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира АНТИГОНА СЕ-
ФЕРИ, вработен во Секретаријатот за спроведување на 
рамковниот договор.

Членот МАРИЈА ЛАЗАРЕСКА, вработена во Ми-
нистерство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ДАНИЕЛА МИНОСКА, вра-
ботена во Општина Вранештица.



9 мај 2016 Бр. 89 - Стр. 7

17. Во составот на Општинската изборна комисија 
Конче, членот МАРИЈА ЃОРГИЕВА, вработена во Ди-
рекција за технолошки индустриски развојни зони СЕ 
РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ЈАСМИНА СУЛЕВА, врабо-
тена во Министерство за финансии.

18. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кочани, членот АЛЕКСАНДРА ДОЈЧИНОВА, вработе-
на во Управа за спречување перење пари и финансира-
ње на тероризам СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира МАРИЈА ГЕОРГИЈЕВА, вра-
ботена во Општина Кочани.

19. Во составот на Општинската изборна комисија 
Крушево, заменик членот ОЛИВЕР ЈАНКУЛОВСКИ, 
вработен во Министерство за земјоделство, шумарство 
и водостопанство СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира МИХАЈЛО НИКО-
ЛОВСКИ, вработен во Агенција за финансиска под-
дршка во земјоделството и руралниот развој.

20. Во составот на Општинската изборна комисија 
Липково, членот ИВАНА АРСОВСКА ТРАЈАНОВИЌ, 
вработена во Собрание на Република Македонија СЕ 
РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ВЕРА ЛАЗАРОВА, вработена 
во Општина Куманово.

21. Во составот на Општинската изборна комисија 
Македонски Брод, претседателот ЉУПКА ЈАКОВ-
ЛЕСКА, вработена во Агенција на странски инвести-
ции и промоција на извоз СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ЛЕНА МИЛОШЕВ-
СКА, вработена во Општина Македонски Брод.

22. Во составот на Општинската изборна комисија 
Охрид, заменик претседателот СЛАВИЦА ЧОНЕВСКА, вра-
ботена во Министерство за здравство СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира МАРИКА КОС-
ТАДИНОВСКА, вработена во Министерство за економија.

23. Во составот на Општинската изборна комисија 
Петровец, заменик членот МАРИЈАНА ТРИПУНОВ-
СКА, вработена во Агенција за администрација СЕ 
РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЛИЛЕ ГАЧЕВСКА 
ИВАНОВСКА, вработена во Општина Петровец.

24. Во составот на Општинската изборна комисија 
Пехчево, заменик членот ДАФИНКА ВУЧКОВСКА, 
вработена во Секретаријат за европски прашања СЕ 
РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира КАЛИНКА СТАНО-
ЕВСКА, вработена во Министерство за финансии.

25. Во составот на Општинската изборна комисија 
Пробиштип, претседателот БИЛЈАНА ГЕОРГИЕВСКА   
ДИМИТРИЕВСКА, вработена во Дирекција за радија-
циона сигурност СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ДОСТАНА ДАВИТ-
КОВА, вработен во Општина Пробиштип.

26. Во составот на Општинската изборна комисија Росо-
ман, заменик членот МАРИЈА ХАЏИ ВАСИЛЕВА, врабо-
тена во Министерство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира КРИСТИНА ЧЕЈ-
КОВА, вработена во Општина Кавадарци.

27. Во составот на Општинската изборна комисија 
Сарај, заменик претседателот ГАБРИЕЛА ПАЧОВ-
СКА, вработена во Генерален секретаријат на Владата 
на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира КАТЕ АН-
ТЕВСКА, вработена во Управата за заштита на култур-
ното наследство на Република Македонија.

28. Во составот на Општинската изборна комисија 
Старо Нагоричане, членот СОЊА ПАВЛОВСКА, вра-
ботена во Советот за јавни набавки СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира СЛАВИЦА КРСТЕВСКА, вра-
ботена во Државниот архив на Република Македонија.

29. Во составот на Општинската изборна комисија 
Чаир, заменик претседателот ЕЛЕНА КОЦЕВА ЈАКИ-
МОВСКА, вработена во Собрание на Република Маке-
донија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира ВАЛЕНТИ-
НА АРСОВСКА, вработена во Институт за стандарди-
зација на Република Македонија.

30. Во составот на Општинската изборна комисија Чу-
чер-Сандево, претседателот УБАВКА ШКАКАРОВСКА, 
вработена во општина Чучер-Сандево СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира НАДЕЖДА ВИДИЌ, 
вработен во Претседател на Република Македонија.

31. Во составот на Општинската изборна комисија 
Штип, членот ЕЛЕНА АРСОВА, вработена во Општи-
на Штип СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира САБИНА АСАНОВА, вработена 
во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор.

32. Во составот на Општинската изборна комисија 
Шуто Оризари, претседателот ЕДИС ХАСАН, врабо-
тен во Генерален секретаријат на Владата на Република 
Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ЕЛВИС ИСМАИЛ, 
вработен во Секретаријатот за спроведување на рамков-
ниот договор.

Заменик членот МИРДИТА САЛИУ, вработена во Ми-
нистерство за труд и социјална политика СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира МАЈА АТАНАСИЈЕ-
ВИЌ, вработена во Град Скопје.

II. Во одлуките за формирање на Општинските из-
борни комисии, број 08–1304/1 од 28.4.2016 година, об-
јавени во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 84 од 30 април 2016 година, Државната изборна ко-
мисија, решавајќи по поднесеното барања за изземање 
на член на општинска изборна комисија, број 08/1-
2124/1 од 6.5.2016 година, понесено од Министерство-
то за информатичко општество и администрација, ги из-
врши следните измени и дополнувања:  

1. Во составот на Општинската изборна комисија 
Брвеница, членот МИРОСЛАВ ГРОЗДАНОВСКИ, вра-
ботен во Министерство за информатичко општество и 
администрација СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира СТОЈАНЧО РАДИЧЕВСКИ, 
вработен во Генерален секретаријат на Владата на Ре-
публика Македонија.

2. Во составот на Општинската изборна комисија 
Дојран, членот ЈАСМИНА ГЕЛЕВСКА, вработена во 
Министерство за информатичко општество и админис-
трација СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира КАТЕРИНА КАДИЕВА, вра-
ботена во Општина Дојран.

III. Во одлуките за формирање на Општинските из-
борни комисии, број 08–1304/1 од 28.4.2016 година, об-
јавени во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 84 од 30 април 2016 година, Државната изборна ко-
мисија, решавајќи согласно одредбите од член 18 став 
1 алинеја 2 од Изборниот законик, ги изврши следните 
измени и дополнувања:  

1. Во составот на Општинската изборна комисија Чаир, 
членот ЗОРАНЧО СТОЈАНОВ, вработен во Министерство-
то за труд и социјална политика СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ДУШКО ЈАЊИЌ, вработена 
во Министерство за животна средина, просторно плани-
рање и води.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, и на интернет страницата на Државна 
изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за член на Општинска изборна комисија може да подне-
се барање за изземање до Државна изборна комисија, 
во рок од 48 часа од денот на нејзино објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“.

Доставување на барање за изземање по пошта не е 
дозволено.

Бр. 08-1304/3 Државна изборна Комисија
6 мај 2016 година Претседател, 

Скопје Александар  Чичаковски, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2351.
Врз основа на член 54 став 1 точка 15, а во врска 

со член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 63-б и 63-в од За-
конот за здравственото осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007,36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 
113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 
129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 
27/2016 и 37/2016), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 25 април 2016 година, утврди пречистен 
текст на Правилник за критериумите за склучување 
договори и постапка за остварување на правото и на-
чинот на плаќање на здравствените услуги за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување во здравствените 
установи кои вршат специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита. Пречистениот текст го опфаќа: 
Правилникот за критериумите за склучување догово-
ри и постапка за остварување на правото и начинот на 
плаќање на здравствените услуги за биомедицинско 
потпомогнато оплодување во здравствените установи 
кои вршат специјалистичко-консултативна здравстве-
на заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” број 97/2010), Правилник за изменување и до-
полнување на Правилникот за критериумите за склу-
чување договори и постапка за остварување на право-
то и начинот на плаќање на здравствените услуги за 
биомедицинско потпомогнато оплодување во здрав-
ствените установи кои вршат специјалистичко-консул-
тативна здравствена заштита („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 99/2011), Правилник за из-
менување и дополнување на Правилникот за критериу-
мите за склучување договори и постапка за остварува-
ње на правото и начинот на плаќање на здравствените 
услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување 
во здравствените установи кои вршат специјалис-
тичко-консултативна здравствена заштита („Службен 
весник на Република Македонија” број 104/2012), Пра-
вилник за изменување и дополнување на Правилни-
кот за критериумите за склучување договори и поста-
пка за остварување на правото и начинот на плаќање 
на здравствените услуги за биомедицинско потпомо-
гнато оплодување во здравствените установи кои вр-
шат специјалистичко-консултативна здравствена заш-
тита („Службен весник на Република Македонија” 
број 151/2013), Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за критериумите за склучување 
договори и постапка за остварување на правото и на-
чинот на плаќање на здравствените услуги за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување во здравствените 
установи кои вршат специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија” број 120/2014), Правилник за изменува-
ње и дополнување на Правилникот за критериумите 
за склучување договори и постапка за остварување на 
правото и начинот на плаќање на здравствените услу-
ги за биомедицинско потпомогнато оплодување во 
здравствените установи кои вршат специјалистичко-
консултативна здравствена заштита („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 189/2014) и Пра-
вилник за изменување и дополнување на Правилни-
кот за критериумите за склучување договори и поста-
пка за остварување на правото и начинот на плаќање 
на здравствените услуги за биомедицинско потпомо-
гнато оплодување во здравствените установи кои вр-
шат специјалистичко-консултативна здравствена заш-
тита („Службен весник на Република Македонија” 
број 7/2016).

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВО-
РИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО-
ТО И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ УСЛУГИ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПО-
МОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-

КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Општи одредби

Член 1
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 

склучување договори и постапката за остварување на 
правото и начинот на плаќање на здравствените услуги 
за биомедицинско потпомогнато оплодување (во ната-
мошен текст БПО) кои се остваруваат во здравствените 
установи кои се овластени за спроведување на оваа по-
стапка на осигурените лица во специјалистичко-консул-
тативната здравствена заштита на товар на средствата 
за задолжително здравствено осигурување.

Член 2
Како здравствени услуги за биомедицинско потпомо-

гнато оплодување во специјалистичко-консултативната 
здравствена заштита, во смисла на овој правилник, се 
сметаат завршени здравствени услуги во согласност со 
Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување 
(„Сл. весник на РМ“ бр.37/2008) и подзаконските акти 
донесени врз основа на овој Закон, Правилникот за начи-
нот на остварувањето на правата и обврските од задол-
жителното здравствено осигурување и врз основа на 
упатствата од медицина базирана на докази.

Завршените здравствени услуги од став 1 од овој член 
се дефинирани со Договорот за пружање на здравствени 
услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување.

Критериуми за склучување на договор

Член 3
За обезбедување на здравствени услуги на осигуре-

ните лица во специјалистичко-консултативната здрав-
ствена заштита Фондот за здравствено осигурување на 
кедонија (во натамошниот текст Фонд) склучува дого-
вори со здравствените установи во мрежата на здрав-
ствени установи.

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат до-
колку здравствената установа ги исполнува следните 
критериуми:

1. да укажува здравствени услуги што се во рамките 
на дејноста за која е регистрирана, согласно со Законот 
за здравствена заштита и Законот за биомедицинско 
потпомогнато оплодување, 

2. да постојат услови за вршење на соодветната деј-
ност (простор, опрема и кадри), 

3. да се вклопува со потребите на населението на 
подрачјето на здравствената установа, 

4. да се платени придонесите за задолжително здрав-
ствено осигурување, 

5. да негува добри деловни односи.
Договорите се склучуваат во согласност со мрежата 

која ја утврдува Владата на на Република Македонија  
по предлог на Министерството за здравство, а по доста-
вената понуда за склучување на договор од страна на 
здравствената установа заедно со потребната придруж-
на документација.

(Ставот 4 се брише)
Член 4

Фондот планира вкупни финансиски средства во гло-
балниот БПО буџет за сите БПО постапки на годишно 
ниво во рамките на расположливите буџетски средства. 
Здравствените установи се должни да обезбедуваат 
здравствени услуги по утврдена референтна цена на Фон-
дот и во рамките на глобалниот буџет за БПО.
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Вкупниот вид и обем на здравствените услуги Фон-
дот ги планира на годишно ниво поединечно по број на 
случаи прикажани по квартали.

Фондот ги следи извршените здравствени услуги на 
здравствените установи на месечно, квартално и годиш-
но ниво со цел обезбедување на рамномерно остварува-
ње на здравствените услуги во согласност со планира-
ните услуги во глобалниот буџет за БПО.

Фондот го следи и процентот на успешноста од 
спроведените БПО постапки за сите здравствени уста-
нови во текот на годината.

Критериумите за оценување на успешност на спро-
ведените БПО постапки ги утврдува Управен Одбор на 
Фондот.

Член 5
Здравствените услуги за биомедицинско потпомо-

гнато оплодување се дефинирани како завршени услу-
ги со групирање на сите процедури и постапки кои се 
потребни за целосно извршување на здравствената ус-
луга, согласно референтната цена утврдена од Управни-
от одбор на Фондот.

Во завршените здравствените услуги за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување се пресметани 
здравствените услуги, хормонската терапија, лековите 
и медицински потрошни материјали кои се користат за 
целосно спроведување на постапката за биомедицин-
ско потпомогнато оплодување, дефинирани во Протоко-
лот за извршена БПО постапка донесен од Фондот.

Остварување на право на биомедицинско 
потпомогнато оплодување

Член 6
Осигуреното лице може да оствари право на биоме-

дицинско потпомогнато оплодување (БПО) за здрав-
ствените услуги извршени во постапките на биоме-
дицинско потпомогнато оплодување спроведени со ав-
тологно оплодување и алогенеичко оплодување за 
прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет не-
успешен обид за оплодување.

Периодот помеѓу два неуспешни обиди за оплодува-
ње не треба да биде пократок од шест месеци од по-
следната извршена постапка за БПО. Периодот  помеѓу  
успешениот обид за оплодување кој завршил со живо-
родено дете до повторен обид за оплодување не треба 
да биде пократок од 18 месеци.

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 еден заеднички пород а кај нив постои се-
кундарен стерилитет, можат да остварат право на БПО 
на товар на Фондот.

За остварување на право на БПО за осигурените 
лица, како и за утврдените апсолутни и релативни ме-
дицински индикации и условите за негово оствару-
вање, Фондот води посебна евиденција, согласно Зако-
нот за заштита на личните податоци.

Правото на БПО со сопствен репродуктивен матери-
јал (автологно БПО) се остварува врз основа на утврде-
ни апсолутни и релативни медицински индикации кои 
се фактори од кои зависи примената на БПО поста-
пките, согласно медицина базирана на докази.

Право на БПО покрај со сопствен репродуктивен ма-
теријал , осигуреното лице може да оствари и со донор-
ски сперматозоиди, ооцити или ембриони.

Право на поведување на постапка на БПО со донор-
ски материјал (сперматозоиди, ооцити или ембриони) 
имаат полнолетни и деловно способни жени кои не се 
во брак или не живеат во вонбрачна заедница, ако прет-
ходното лекување е неуспешно или лекувањето со  дру-
ги методи е безизлезно и според општата здравствена 
состојба се способни за родителска грижа.

Брачна двојка има право да поведе постапка за БПО 
со гестациски носител само за постапката на внесување 
на ембрионот во матката на гестацискиот носител. Пос-
тапката за БПО со гестациски носител може да се врши 
со: спојување на јајце клетка и сперматозоиди на жена-
та и мажот кои се во брак; спојување на сперматозоид 
на мажот од брачната двојка и донирана јајце клетка; 
спојување на јајце клетка на жената од брачната двојка 
со дониран сперматозоид; трансфер на ембрион добиен 
со спојување на донирана јајце клетка и дониран спер-
матозоид.

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

1. Перзистентна обструкција на тубите, било прок-
симална или дистална и после реконструктивна хирур-
гија на тубите. 

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

3. Две или повеќе претходни ектопични бреме-
ности. 

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 помал-
ку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија. 

7. Двојки кои имаат лимитирано количество на спер-
ма на располагање по криопрезервација заради канцер. 

8. Овулаторна дисфункција (полицистични овари-
уми) со неприфатлив ризик за оваријална хиперстиму-
лација по спроведена гонадотропинска стимулација. 

9. PCOSy по спроведување на сите терапевтски 
мерки. 

10. Овулаторна дисфунција (предвремена менопа-
уза) 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 здравстве-
на установа, која има дозвола од Министерството за 
здравство за вршење на таа дејност. 

12. Неплодност предизвикана од мешани фактори 
кај двата партнери.

13.  При ограничена оваријална резерва на јајници-
те со вредност на FSH повисоки од 12,5 mlIU/ml, вред-
ности на Естрадиол повисоки од 60 pg/ml на третиот 
ден од циклусот, ниво на anti-Mullerian хормон во се-
рум пониски од 1 ng/ml и број на антрални фоликули 
на ехо-преглед помал од 5, само првиот обид за БПО е 
со сопствен репродуктивен материјал (ооцити), по бара-
ње на осигуреното лице.

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 реп-
родуктивниот период на осигуреното лице; 

3. лекувањето е неуспешно или со други методи бе-
зизгледно; 

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. 
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- утврдена умерена дисфункција кај машкиот пар-
тнер со неможност да се зачне после оваријална стиму-
лација и интраутерина инсеминација спроведена 4 
пати, со пауза од најмалку 2 циклуса помеѓу секоја ин-
семинација, во здравствена установа која има дозвола 
од Министерството за здравство за вршење на таа деј-
ност. 

- утврдена умерена дисфункција кај машкиот пар-
тнер 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 бременос-
ти 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. После првиот неуспешен обид за инвитро-ферти-
лизација со автологни ооцити на товар на Фондот кај 
непостоечка или ограничена оваријална резерва на јај-
ниците со вредност на FSH повисоки од 12,5 mlIU/ml, 
вредности на Естрадиол повисоки од 60 pg/ml на трети-
от ден од циклусот, ниво на anti-Mullerian хормон во се-
рум пониски од 1 ng/ml и број на антрални фоликули 
на ехо-преглед 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 теш-
ки 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 по-
стојат апсолутни или релативни медицински индика-
ции за БПО на товар на Фондот. 

Г. При постоење на утврдени состојби кои не може 
да се корегираат, а предизвикуваат трајна неплодност и 
кај кои лекувањето е неуспешно и со други методи е бе-
зизгледно, 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 7
Осигуреното лице правото на биомедицинско потпо-

могнато оплодување го остварува со медицински поста-
пки утврдени со Законот за биомедицинско потпомо-
гнато оплодување и упатствата врз основа на медицина 
базирана на докази.

Постапка за остварување на правото на 
биомедицинско потпомогнато оплодување

Член 8
Постапката за остварување на правото на БПО се 

поведува по барање на осигуреното лице.
Сите анализи и дијагностички методи кои се потреб-

ни за вклучување во постапката за БПО можат да се вр-
шат со упат од избран гинеколог во здравствена устано-
ва со која Фондот има склучено договор за обезбедува-
ње на здравствени услуги на осигурените лица на Фон-
дот.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до 
Фондот преку подрачната служба во местото каде што 
подносителот на барањето е пријавен во задолжително 
здравствено осигурување.

Кон барањето се доставува образец- Предлог (П-
БПО) кој го пополнува избраниот гинеколог со наведу-
вање на сите претходно извршени прегледи и анализи 
не постари од една година, потребни за вклучување на 
осигуреното лице во постапка за БПО, и тоа по следни-
от редослед:

- Медицинска документација дека се извршени една 
или повеќе од следните методи: ХСГ и/ или лапароско-
пија 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 помалку 
од 4% сперматозоиди со нормална морфологија, дово-
лен е 4 DV ултра звук на кавум утери.

- Ехографски преглед со морфологија на матка и јај-
ници;

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

- Утврден машки фактор на неплодност, со број на 
подвижни сперматозоиди и по припрема помал од ми-
лион. 

- Тешко нарушување на машкиот фактор, со помал-
ку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија. 

- документи за направени две или повеќе анализи 
на спермата со најмаку еден месец разлика меѓу нив во 
повеќе од една здравствена установа, која има дозвола 
од Министерството за здравство за вршење на таа деј-
ност, а последната анализа да не е извршена пред пове-
ќе од една година пред поднесувањето на барањето; 

- податоци за неплодност за период од најмалку три 
години, лекувана со конвенционални методи, со реали-
зирани најмалку четири циклуси на интраутерална ин-
семинација (IUI); 

- резултати од извршена анализа на хормонален ста-
тус: FSH, LH, PRL, E2, TSH – трет ден од циклус, (не 
постари од шест месеци); 

- PAP skrining (не постар од една година доколку 
бил уреден); 

- Микробиолошки брисеви од вагина и цервикс 
вклучувајќи и Chlamidia trachomatis (не постари од 
шест месеци); 

- Маркери за Hepatit B i C, HIV за двајцата брачни 
партнери (не постари од шест месеци); 

- Крвна слика, гликемија, седиментација (не поста-
ри од шест месеци); 

- Друга медицинска документација во зависност од 
здравствената состојба на брачниот пар (извршени ди-
јагностички или оперативни интервенции во врска со 
стерилитет, извршени инсеминации, извршени ин вит-
ро фертилизации, останати заболувања, терапија и мис-
лење од специјалисти, останато).

- отпусно писмо постаро од 18 месеци за првото вто-
рото односно третото породување со живородено дете.

Подрачната служба барањето го проследува до сек-
ретарот на Комисијата за остварување на право на БПО 
при Фондот (во натамошен текст: Комисија) со обврска 
да изврши проверка и издаде потврда за бројот на прет-
ходно остварени БПО постапки на товар на Фондот ка-
ко и бројот на живородени деца, согласно законските 
прописи.

Секретарот го разгледува барањето со цел да прове-
ри дали сите потребни документи се обезбедени. Ком-
плетните барања секретарот ги проследува до Комиси-
јата.

Член 9
Врз основа на предлогот од избраниот гинеколог со 

пропратна медицинска документација, Комисијата дава 
оценка и мислење за потребата од спроведување на 
БПО постапка.

Комисијата е составена од четири члена со свои за-
меници и секретар. Од нив двајца членови се лекари 
вработени во Фондот и двајца членови се избрани ис-
такнати стручњаци од областа на гинекологијата и аку-
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шерството и тоа избран гинеколог како претставник од 
Лекарска Комора и лекар специјалист по гинекологија 
и акушерство со потесна специјалност во областа на ху-
маната репродукција кој врши БПО и е член на Држав-
ната комисијата за БПО при Министерство за здрав-
ство.

Составот и надоместокот за работа на Комисијата 
ги утврдува директорот на Фондот. 

Директорот на Фондот ги назначува претседателот 
и заменик претседателот кои ја организираат и учеству-
ваат во работата на Комисијата. Комисијата работи во 
состав од најмалку три члена, од кои секој член носи 
еден глас, а претседателот на Комисијата два гласа.

Комисијата донесува одлука која може да биде пози-
тивна, негативна или осигуреното лице да го упати на 
дополнителни медицински испитувања, по кои повтор-
но ќе се произнесе.

Наодот, оценката и мислењето Комисијата ги дава 
во форма на стручно мислење, врз основа на кое Фон-
дот доставува известување во пропишан образец Извес-
тување (И-БПО) до осигуреното лице.

Осигуреното лице во рок од 8 дена од денот на до-
бивање на известувањето има право на приговор до ди-
ректорот на Фондот.

Известувањето на директорот на Фондот по приго-
ворот е конечно по кое осигуреното лице има право да 
поведе парница.

Осигуреното лице кое го остварило правото на био-
медицинско потпомогнато оплодување спроведени со 
автологно оплодување и алогенеичко оплодување за 
прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет не-
успешен обид за оплодувањe, осигуреното лице за кое 
Комисијата донела негативно мислење поради постое-
ње на утврдени состојби кои  предизвикуваат  неплод-
ност и кај кои лекувањето е неуспешно и со други мето-
ди е безизгледно осигуреното лице да се лекува со 
БПО постапка, согласно медицина базирана на докази, 
нема право да поднесе повторно барање до Фондот.

Член 10
Комисијата одлучува за остварување на постапката 

за БПО во рамките на предвидениот глобален буџет за 
БПО, согласно Одлуката на Управниот одбор на Фон-
дот.

Поднесените барања кои не се во рамките на пред-
видените буџетски средства на Фондот, ќе имаат прио-
ритет во разгледувањето на Комисијата со наредните 
одобрени буџетски средства за таа намена.

По добивање на известувањето со кое му е одобре-
но правото на БПО, осигуреното лице од избраниот ги-
неколог прибавува упат за специјалистичко–консулта-
тивна здравствена заштита до здравствената установа 
со која Фондот има склучено договор за БПО, по избор 
на осигуреното лице.

Правото на БПО осигуреното лице може да го оства-
ри во рок од шест месеци од денот на приемот на извес-
тувањето.

Здравствената установа во која осигуреното лице е 
упатено од избраниот гинеколог да ја изврши здравстве-
ната услуга го известува Фондот со доставување во при-
лог дел на образецот за известување, веднаш по започ-
нување на БПО постапката.

Утврдување на глобалниот буџет за БПО

Член 11
Глобалниот буџет за БПО за сите здравствени уста-

нови кои вршат здравствени услуги од член 2 на овој 
правилник се утврдува врз основа на Планот и програ-
мата на здравствените услуги, со одлука на Управниот 
одбор на Фондот како лимитиран износ на средства до 
кој може најмногу здравствените установи да пружаат 
услуги на товар на средствата на Фондот, односно да 
фактурираат.

Износот на средства од став 1 на овој член се ут-
врдува врз основа на:

1. планираните средства за овој вид здравствена ус-
луга од специјалистичко-консултативната здравствена 
заштита, утврдени во Буџетот на Фондот; 

2. утврдената референтна цена на завршените услу-
ги и 

3. планираниот вид и обем на здравствени услуги 
на осигурените лица што ќе се вршат во здравствените 
установи во согласност со потребите на населението на 
подрачјето на здравствената установа. 

Начин на плаќање

Член 12
Плаќањето на надоместокот за извршените здрав-

ствени услуги на осигурените лица, Фондот го врши ме-
сечно врз основ на доставената фактура, а најдоцна до 
шеесетиот ден од истекот на последниот ден од месе-
цот за кој се плаќа надоместокот.

Член 13
Здравствената установа до Фондот доставува извеш-

тај и фактури за завршени здравствени услуги по осигу-
рено лице по утврдени референтни цени.

Член 14
Барањето за остварување на правото на БПО како и 

Протоколот за БПО ги пропишува Фондот.
Обрасците за остварување право на БПО, со утврде-

на потребна документација (прилози кон барањето) кои 
што се регулираат во овој правилник ги пропишува Ди-
ректорот на Фондот.

Преодни и завршни одредби

Член 15
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Министерот за здравство.

Со влегување во сила на овој Правилник престану-
ва да важи Правилникот за критериумите за склучува-
ње договори и за начинот на плаќање на здравствените 
услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во 
здравствените установи кои вршат специјалистичко - 
консултативна здравствена заштита („Службен весник 
на РМ“ број 64/2008).

Осигурените лица кои ја започнале постапката по 
Правилникот за критериумите за склучување договори 
и за начинот на плаќање на здравствените услуги за би-
омедицинско потпомогнато оплодување во здравстве-
ните установи кои вршат специјалистичко - консулта-
тивна здравствена заштита („Службен весник на РМ“ 
бр. 64/2008), правото на БПО постапка ќе го искорис-
тат во рамките на августовската квота определена за 
БПО.

Член 16
(член 4 од  Правилникот за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за критериумите за склучување 
договори и постапка за остварување на правото и на-
чинот на плаќање на здравствените услуги за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување во здравствени-
те установи кои вршат специјалистичко-консулта-

тивна здравствена заштита („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 99/2011)

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање во („Службен весник на Република Македонија“, 
ќе се објави поп добивање на согласност од министе-
рот за здравство, а ќе се применува од 1.9.2011 година.

За барањата за остварување на право на БПО подне-
сени пред 1.9.2011 година за кои не е одлучено, ќе се 
применуваат одредбите од овој Правилник.  
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Член 17
(член 4 од Правилникот за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за критериумите за склучување 
договори и постапка за остварување на правото и на-
чинот на плаќање на здравствените услуги за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување во здравствени-
те установи кои вршат специјалистичко-консулта-

тивна здравствена заштита („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 151/2013)

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање во („Службен весник на Република Македонија“, 
ќе се објави поп добивање на согласност од министе-
рот за здравство, а ќе се применува од 1.1.2014 година.

Член 18
(член 2 од Правилникот за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за критериумите за склучување 
договори и постапка за остварување на правото и на-
чинот на плаќање на здравствените услуги за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување во здравствени-
те установи кои вршат специјалистичко-консулта-

тивна здравствена заштита („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 120/2014)

Постапките за остварување на правото БПО кои се 
во тек на денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник, ќе продолжат согласно со одредбите на овој пра-
вилник.

Овој  правилник  влегува  во  сила  со  денот  на  об-
јавувањето  во „Службен  весник  на Република  Маке-
донија“,  ќе  се  објави  по  добивање  на  согласност  од  
министерот  за здравство.

Член 19
(член 2 од Правилникот за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за критериумите за склучување 
договори и постапка за остварување на правото и на-
чинот на плаќање на здравствените услуги за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување во здравствени-
те установи кои вршат специјалистичко-консулта-

тивна здравствена заштита („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 189/2014)

Член 20
(член 2 од Правилникот за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за критериумите за склучување 
договори и постапка за остварување на правото и на-
чинот на плаќање на здравствените услуги за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување во здравствени-
те установи кои вршат специјалистичко-консулта-

тивна здравствена заштита („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 7/2016)

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 
а ќе се објави по добивање на согласност од министе-
рот за здравство.

На барањата за остварување на право на БПО подне-
сени пред стапувањето во сила на овој правилник за ко-
и сеуште не е одлучено, ќе се применуваат одредбите 
од овој правилник.

Бр. 02-6693/4
28 април 2016 година Управен одбор,

Скопје Елена Трпковска, с.р.

www.slvesnik.com.mk                                                                                                  contact@slvesnik.com.mk

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
 телефон:  +389-2-55 12 400  
 телефакс: +389-2-55 12 401  
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

