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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1878. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија, а во врска со членот 31 
став 5 од Законот за управување со кризи („Службен 
весник на Република Македонија“ број  29/2005, 36/11, 
41/14, 104/15 и 39/16), Собранието на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 26  јуни 
2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПО-
СТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ЗАРАДИ ЗГОЛЕ-
МЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА МИГ-
РАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за одобрување на продолжување на 

рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен 
обем на влез и транзитирање на мигранти низ терито-
ријата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 162/15, 59/16, 189/16, 
80/17, 190/17, 94/18 и 204/18), во насловот зборовите: 
„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„Република Северна Македонија“. 
 

Член 2 
Во Одлуката за изменување на Одлуката за одобру-

вање на продолжување на рокот за постоење на кризна 
состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање 
на мигранти низ територијата на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ број 
204/18), во членот 1  зборовите: „до 30 јуни 2019 го-
дина“, се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 
2019 година“. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-3705/1 Претседател на Собранието 
26 јуни 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 
1879. 

Врз основа на членот 94 став 3 од Уставот на Ре-
публика Северна Македонија, Собранието на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на 26 ју-
ни 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од функцијата член на Владата на Република Се-

верна Македонија се разрешуваат: 
-  Драган Тевдовски, министер кој раководи со Ми-

нистерството за  финансии, 

- Сухејл Фазлиу, министер  кој раководи со Минис-
терството за локална самоуправа и 

- Хазби Лика, министер без ресор.  
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-3718/1 Претседател на Собранието 
26 јуни 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 
1880. 

Врз основа на членот 16 став (3) од Законот за висо-
кото образование* („Службен весник на Република 
Македонија“ број 82/18), Собранието на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 
2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО 

 
1.Собранието на Република Северна Македонија 

дава согласност на Статутот на Универзитетот во Те-
тово. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-3719/1 Претседател на Собранието 
26 јуни 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 
1881. 

Врз основа на членот 16 став (3) од Законот за висо-
кото образование* („Службен весник на Република 
Македонија“ број 82/18), Собранието на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 
2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  ВО  

СКОПЈЕ 
 
1.Собранието на Република Северна Македонија 

дава согласност на Статутот на Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј“ во Скопје.  

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-3720/1 Претседател на Собранието 
26 јуни 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1882. 
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 6 од Законот 

за полиција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 
106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), министерот за внатреш-
ни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА 
И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА  ОБРАЗЕЦОТ  

НА ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и начинот на воде-

ње на евиденциите на Полицијата и формата и содржи-
ната на образецот на евиденциите на Полицијата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/13 и 56/14), во целиот текст зборовите: „Република 
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република 
Северна Македонија“. 

Член 2 
Во член 30  алинеите 5 и 6 се менуваат и гласат: 
„- евиденција на издадени мандатни платни налози 

за сторен сообраќаен прекршок; 
- евиденција на издадени прекршочни платни нало-

зи за сторен сообраќаен прекршок“. 
 

Член 3 
Во членот 35 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Во евиденцијата за издадени мандатни платни 

налози за сторен сообраќаен прекршок содржани се по-
датоците од  ставот (5) на овој член.“  

Ставот (5) се менува и гласи: 
„(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се за-

пишуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум на издавање на мандатниот платен налог“ 
се запишува денот, месецот, годината и часот на изда-
вањето на мандатниот платен налог; во рубриката 3 „ 
Презиме и име и организациска единица на полициски-
от службеник кој го издал мандатниот платен налог“ се 
запишува презимето и името на полицискиот службе-
ник кој го издал мандатниот платен налог и називот на 
организациската единица во која е вработен полицис-
киот службеник; во рубриката 4 „Сериски број на изда-
ден мандатен платен налог“ се запишува серискиот 
број на издадениот мандатен платен налог; во рубрика-
та 5 „ Презиме, име, датум на раѓање, живеалиште од-
носно престојувалиште и единствен матичен број на 
лицето на кое му е издаден мандатниот платен налог“ 
се запишува презимето и името, денот, месецот и годи-
ната на раѓање, живеалиштето или престојувалиштето 
и единствениот матичен број на лицето на кое му е из-
даден мандатниот платен налог; во рубриката 6 „Место 
на сторување на прекршокот“ се запишува местото ка-
де што е сторен сообраќајниот прекршок; во рубриката 
7 „Член, став и алинеја од закон во кој е предвиден 
прекршокот“ се запишува членот, ставот и алинејата од 
законот во кој е предвиден прекршокот; во рубриката 8 
„Прифаќа негативни бодови (да/не)/Број од записник“ 

се запишува дали лицето прифаќа или не прифаќа да 
му бидат запишани негативни бодови со да/не и бројот 
од записникот; во рубриката 9 „Прифаќа да се јави на 
сообраќајна поука (да/не)/Број на мандатен платен на-
лог и датум на спроведена поука“ се запишува дали ли-
цето прифаќа да се јави на сообраќајната поука со 
да/не, бројот на мандатниот платен налог и денот, ме-
сецот и годината кога е реализирана сообраќајната по-
ука; во рубриката 10 „ Мандатниот платен налог е нап-
латен (да/не), датум ако е наплатен или број на барање 
ако не е наплатен“ се запишува дали мандатниот пла-
тен налог е платен со да/не, ако е наплатен се запишува 
датумот кога е наплатен, а ако не е наплатен се запи-
шува бројот на барањето за поведување на прекршочна 
постапка и во рубриката 11 „Забелешка“ се запишуваат 
другите податоци кои се важни за доставувањето на 
мандатниот платен налог, податоци за лицето на кое му 
се доставува мандатниот платен налог, податоци за по-
лицискиот службеник и слично, кои не можат да се за-
пишат во другите рубрики.“ 

 
Член 4 

Во членот 36 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Во евиденцијата на издадени прекршочни плат-

ни налози за сторен сообраќаен прекршок содржани се 
податоците од ставот (5) на овој член.  

Ставот (5) се менува и гласи: 
„(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се за-

пишуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубри-
ката 2 „Датум на издавање на прекршочниот платен 
налог“ се запишува денот, месецот, годината и часот 
на издавањето на прекршочниот платен налог; во ру-
бриката 3 „Презиме и име и организациската единица 
на полицискиот службеник кој го издал прекршочни-
от платен налог“ се запишува презимето и името на 
полицискиот службеник кој го издал прекршочниот 
платен налог и називот на организациската единица 
во која е вработен полицискиот службеник; во рубри-
ката 4 „Сериски број на издадениот прекршочен пла-
тен налог“ се запишува серискиот број на издадениот 
прекршочен платен налог; во рубриката 5 „Презиме и 
име, датум на раѓање, живеалиште односно престоју-
валиште и единствен матичен број на лицето на кое 
му е издаден прекршочен платен налог ако е физичко 
лице или назив и седиште за правно лице“ се запишу-
ва презимето и името, денот, месецот и годината на 
раѓање, живеалиштето или престојувалиштето и 
единствениот матичен број за физичкото лице или на-
зивот и седиштето за правното лице; во рубриката 6 
„Место на сторување на прекршокот“ се запишува 
местото каде е сторен сообраќајниот прекршок; во ру-
бриката 7 „Член, став и алинеја од закон во кој е 
предвиден прекршокот“ се запишува членот, ставот и 
алинејата од законот во кој е предвиден прекршокот; 
во рубриката 8 „Прекршочниот платен налог е напла-
тен (да/не), датум ако е наплатен или број на барање 
ако не е наплатен“ се запишува дали прекршочниот 
платен налог е наплатен со да/не, ако е наплатен се 
запишува датумот кога е наплатен, а ако не е напла-
тен се запишува бројот на барањето за поведување на 
прекршочна постапка и во рубриката 9 „Забелешка“ 
се запишуваат другите податоци кои се важни за дос-
тавувањето на прекршочниот  платен налог, податоци 
за лицето на кое му се доставува прекршочниот  пла-
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тен налог, податоци за полицискиот службеник и 
слично, кои не можат да се запишат во другите рубри-
ки од образецот.“ 

 
Член 5 

По членот 85 се додаваат три нови членови 85-а, 
85-б и 85-в, кои гласат: 

 
„Член 85-а 

Евиденцијата за привремено одземени и пронајдени 
електронски уреди може да се води како: 

- евиденција за привремено одземени и пронајдени 
електронски уреди и 

- евиденција за анализи и вештачења на електрон-
ски уреди. 

 
Член 85-б 

(1) Во евиденцијата на привремено одземени и про-
најдени електронски уреди, содржани се податоците од 
ставовите (7) и (8) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено. 

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (2) на овој член се врши преку систем за ав-
томатска обработка на податоците.  

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.    

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат). 

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 74  и содржи вкупно 13 ру-
брики. 

(7) Во првиот дел од образецот од ставот (6) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број/Деловоден број“ се запишува редниот број 
на уписот и деловодниот број; во рубриката 2 „Датум  
и  час  кога  е одземен/пронајден  електронскиот уред“ 
се запишува денот, месецот, годината и часот кога е 
одземен/пронајден електронскиот уред; во рубриката 3 
„Евиденциски број на образец со кој е одземен односно 
примен пронајдениот електронски уред“  се запишува  
евиденцискиот број со ден, месец и година на изготве-
ниот образец со кој е одземен електронскиот уред од-
носно со кој е примен пронајдениот електронски уред; 
во рубриката 4 „Презиме и име, единствен матичен 
број и адреса на живеалиште или престојувалиште на 
лицето од кое е одземен / пронајден електронскиот 
уред ако е физичко лице, односно назив и седиште на 
правното лице ако е одземен  од правно лице“ се запи-
шува презимето и името, денот, месецот, годината и 
местото на раѓање, единствениот матичен број и адре-
сата на живеалиштето или престојувалиштето на лице-
то од кое е привремено одземен/пронајден електрон-
скиот уред ако е физичко лице, односно називот и се-
диштето,  матичниот број на субјектот и шифрата на 
дејноста на правното лице ако електронскиот уред е 
одземен од правно лице; во рубриката 5 „Вид  на  одзе-
мениот/пронајдениот  електронски уред,  краток опис 
со идентификациони обележја на истиот и приближна  
материјална  вредност  изразена во денари“ се запишу-

ва видот на одземениот/пронајдениот електронски уред 
(десктоп, лап топ, мобилен телефон, таблет, УСБ, сим 
или мемориска картичка и друго) со  краток опис на 
идентификационите обележја (марка, модел, сериски 
број, капацитет, ознака, боја) на привремено одземе-
ниот/пронајдениот електронски уред и во рубриката 6 
„Причина за одземање на електронскиот уред“ се запи-
шува законскиот основ или причините за одземањето 
на електронскиот уред или бројот на наредбата од над-
лежниот јавен обвинител (предмет на кривично делои-
ли имотна корист прибавена со кривично дело ако мо-
же да послужи како доказ во постапката). 

(8) Во вториот дел од образецот од ставот (6) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 7 
„Презиме и име и организациска единица на полициски-
от службеник кој го одзел електронскиот уред“ се запи-
шува презимето и името на полицискиот службеник кој 
привремено го одзел електронскиот уред и називот на 
организациската единица во која е вработен полициски-
от службеник кој привремено го одзел електронскиот 
уред; во рубриката 8 „Датум и час, презиме и име и ор-
ганизациска единица на полицискиот службеник  на кој 
му е предаден на чување и место каде се чува електрон-
скиот уред“ се запишува датумот и часот  кога е преда-
ден електронскиот уред на чување, презимето и името 
на полицискиот службеник и називот на организациска-
та единица на полицискиот службеник на кој му е преда-
ден на чување привремено одземениот/пронајдениот 
електронскиот уред и местото каде што се чува истиот; 
во рубриката 9 „Состојба на одземениот/пронајдениот 
електронски уред“ се запишува состојбата во која бил 
уредот при неговото одземање/пронаоѓање (вклучен, ис-
клучен, оштетен и сл); во рубриката 10 „Датум и час на 
враќање на одземениот/пронајдениот  електронски уред“ 
се запишува денот, месецот, годината и часот на враќа-
ње на привремено одземениот/пронајдениот електрон-
ски уред; во рубриката 11 „Презиме и име, единствен 
матичен број и адреса на живеалиште или престојува-
лиште на лицето на кое му е вратен одземениот/пронај-
дениот  електронски уред ако е физичко лице, односно 
назив и седиште на правното лице ако е вратен на прав-
но лице“ се запишува презимето и името, денот, месе-
цот, годината и местото на раѓање, единствен матичен 
број и адреса на живеалиштето или престојувалиштето 
на лицето на кое е вратен привремено одземениот/про-
најдениот електронски уред ако е физичко лице, однос-
но називот и седиштето, единствениот матичен број на 
субјектот и шифрата на дејноста на правното лице ако 
електронскиот уред е вратен на правно лице; во рубри-
ката 12 „Причини за враќање на електронскиот уред/Во 
прилог на“ се запишуваат причините за враќање на елек-
тронскиот уред (не е предмет на кривично дело или 
имотна корист прибавена со кривично дело, не може да 
послужи како доказ во постапката и друго) или дали 
привремено одземениот електронски уред е во прилог на 
кривична пријава, посебен извештај, известување од из-
вршено вештачење и во рубриката 13 „Забелешка“ се за-
пишуваат други податоци во врска со привремено одзе-
мениот/пронајдениот електронски уред и преземените 
мерки, кои не можат да се запишат во другите рубрики 
на образецот. 

 
Член 85-в 

(1) Во евиденцијата за анализи и вештачења на 
електронски уреди  содржани се податоците од ставо-
вите (7 ) и (8)  на овој член.  
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(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и  хартиено.  

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (1) на овој член се врши преку систем за ав-
томатска обработка на податоците.  

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.    

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат). 

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број  75 и содржи вкупно 16 ру-
брики. 

(7) Првиот дел од образецот од ставот (6) на овој 
член, ги содржи следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број на записот/  деловоден број“ се запишува 
редниот број на записот и деловодниот број; во рубри-
ката 2 „Број на вештачење“ се запишува бројот кој го 
добива предметот во организациската единица за диги-
тална форензика; во рубриката 3 „Податоци за одземе-
ниот/доставениот предметен материјал (вид, количина 
и опис)“  се запишуваат податоци за одземениот однос-
но доставениот предметен материјал и тоа: вид, коли-
чина и опис на одземените односно доставените елек-
тронски уреди – десктоп, лаптоп, хард диск, таблет, 
УСБ, мобилен телефон, СИМ картичка, мемориска кар-
тичка, принтер/скенер, ДВР и друго; во рубриката 4 
„Доставено од и број на актот со кој е доставен елек-
тронскиот уред за вештачење“ се запишува називот на 
организациската единица во Министерството за внат-
решни работи или друг државен орган или институција 
која го доставува електронскиот уред и број на актот со 
кој се доставува оформениот предмет за работа; во ру-
бриката 5 „Место, датум и време кога е примен елек-
тронскиот уред“ се запишува местото, денот, месецот, 
годината и часот на прием на електронскиот уред во 
организациската единица за дигитална форензика; во 
рубриката 6 „Број и датум на издавање на наредбата за 
вештачење, надлежен орган кој ја издал и рок за поста-
пување по наредбата“ се запишува бројот, денот, месе-
цот и годината на издавање на наредбата за вештачење, 
називот на надлежниот орган кој ја издал наредбата и 
рокот за постапување по наредбата; во рубриката 7 „ 
Презиме и име, единствен матичен број и адреса на жи-
веалиште или престојувалиште на лицето од кое е одзе-
мен електронскиот уред ако е физичко лице, односно 
назив и седиште на правното лице ако е правно лице“ 
се запишуваат податоци за сопственикот или корисни-
кот на електронскиот уред  доколку се наведени во ба-
рањето/наредбата (презимето и името, денот, месецот, 
годината и местото на раѓање, единствениот матичен 
број и адресата на живеалиштето односно престојува-
лиштето на лицето од кое е привремено одземен елек-
тронскиот уред ако е физичко лице, односно називот и 
седиштето на правното лице ако електронскиот уред е 
одземен од правно лице); 

(8) Во вториот дел од образецот од став (6) на овој 
член, од рубрика 8 до рубрика 15 се запишуваат пода-
тоци за приемот и постапката со електронскиот уред 
во просториите на организациската единица за диги-
тална форензика. Во рубриката 8 „Презиме и име на 

овластеното службено лице кое го примило електрон-
скиот уред “  се запишува презимето и името на ов-
ластеното службено лице кое го примило електросн-
киот уред; во рубриката 9 „Датум и час на прием на 
електронскиот уред “ се запишува денот, месецот, го-
дината и часот на прием на електронскиот уред; во 
рубриката 10 „Презиме и име, организациска единица 
на овластеното службено лице кое го доставува елек-
тронскиот уред “ се запишува презимето и името и 
организациската единица на овластеното службено 
лице кое го доставува електронскиот уред во просто-
риите на организациската единица за дигитална фо-
рензика; во рубриката 11 „Место на чување“ се запи-
шува местото на чување на електронскиот уред; во 
рубриката 12 „ Презиме и име на овластеното службе-
но лице задолжено за работа“ се запишува презимето 
и името на овластеното службено лице задолжено за 
работа со предметот; во рубриката 13  „Датум и час 
кога е почнат предметот со работа“ се запишува де-
нот, месецот, годината и часот кога е почнато со по-
стапување по оформениот предмет за работа; во ру-
бриката 14 „Датум и час кога е завршено вештачење-
то и  број на излезен акт“ се запишува денот, месецот, 
годината и часот кога е завршено вештачењето по 
предметот, како и број на излезен акт; во рубриката 
15 „Место, датум и час, презиме и име и организацис-
ка единица на овластено службено лице, односно над-
лежен орган на кого е предаден предметот и елек-
тронскиот уред по завршување на вештачењето “ се 
запишува местото, денот, месецот, годината и часот 
кога електронскиот уред  е предаден на надлежната 
организациска единица во Министерството за внат-
решни работи, презимето, името и организациската 
единица на овластеното службено лице на кого е пре-
даден предметот, односно електронскиот уред  по зав-
ршување на вештачењето или друг државен орган или 
институција (суд, јавно обвинителство и сл) и во ру-
бриката 16 „Забелешка“ се запишуваат други подато-
ци во врска со доставениот предметен материјал и 
преземените мерки, кои не можат да се запишат во 
другите рубрики на образецот (податоци кога предме-
тот е повлечен со наредба од суд или јавен обвинител, 
запрена постапка и сл).“ 

 
Член 6 

Во членот 87 бројот „73“ се заменува со бројот 
„75“. 

 
Член 7 

Обрасците бр. 30, бр. 31 и бр. 44 се заменуваат со 
три нови обрасци, Образец бр. 30, Образец бр. 31 и 
Образец бр.44, кои се дадени во прилог и се составен 
дел на овој правилник.  

По Образецот бр. 73 се додаваат два нови обрасци, 
Образец бр. 74 и Образец бр. 75, кои се дадени во при-
лог и се составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 13.1.1-48595/1 Министер 
19 јуни 2019 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1883. 

Врз основа на член 120 став (2) од Законот за меѓународно приватно право („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 87/07 и 156/10), министерот за надворешни работи, го донесе следниот 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАВЕРКА НА ПОТПИСИ, РАКОПИ-

СИ И ПРЕПИСИ ОД СТРАНА НА  ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Во Правилникот за заверка на потписи, ракописи и преписи од страна на дипломатските и конзуларните 

претставништва на Република Македонија во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

53/2014), се менува  насловот кој гласи: „Правилник за заверка на потписи, ракописи и преписи од страна на 

конзуларните или дипломатските претставништва на Република Северна Македонија во странство“.  

Понатаму во  членовите  1, 2, 7, 8 и 10 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 

 

Член 2 

Во членот 8 став 2,  во описот на правоаголниот печат за заверка на потпис на исправа или на ракопис, збо-

ровите: „АМБАСАДА/ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ/КОНЗУЛАТ/КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА“, а под тоа „градот-седиштетето на ДКП“, се заменуваат со зборовите: „ДИПЛОМАТСКО-

КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ под тоа „(назив-град-се-

диште на претставништвото)“. 

  

Член 3 

Во членот 8 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: „Тркалезниот печат е со дијаметар од 3,8 см во кој е 

испишан следниот текст со големи букви на македонски и англиски јазик: „(ДКП)  на РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА/(DCM) OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA“, потоа „(СЕДИШТЕ)/(SEAT)“ на 

ДКП-то, а во средината на печатот е содржан државниот грб на Република Северна Македонија. 

 

Член 4 

Во членот 10 став 1, во описот на правоаголниот печат на заверка на препис-фотокопија на јавна исправа 

во ДКП, зборовите: „АМБАСАДА/ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ/КОНЗУЛАТ/КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВРСКИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а под него е наведен градот-седиштето на ДКП“ се заменуваат со  зборо-

вите:„ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА,“, под тоа  „(назив-град-седиште на претставништвото)“. 

       

Член 5 

Прилозите број 1, 2, 3, и 4 се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој Правилник. 

 

Член 6 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 

 

      Бр. 01-18318/1                                                          Министер 

19 јуни 2019 година                                                        за надворешни работи, 

           Скопје                                                           Никола Димитров, с.р. 
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1884. 

Врз основа  член 6 став 2 од Законот за легализација на јавните исправи („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 74 од 13.6.2012 година) министерот за надворешни работи, го донесе следниот 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ИЗДА-

ДЕНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ НИВНА УПОТРЕБА ВО СТРАНСТВО, КАКО И НА 

ИСПРАВИТЕ ИЗДАДЕНИ ВО СТРАНСТВО, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА 

ИЗВРШЕНОТО ЗАВЕРУВАЊЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ 

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И НА ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ  

ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на заверување на исправите издадени во Република Македонија заради нивна 

употреба во странство, како и на исправите издадени во странство, начинот на водењето на евиденцијата за 

извршеното заверување и формата и содржината на обрасците за заверување на Министерството за надвореш-

ни работи и на дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2014) во насловот и во членовите  1, 6, и 9,  зборовите: 

„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „ Република Северна Македонија“. 

Во членот 8 зборовите: „Republic of Macedonia“ се заменуваат со зборовите: „Republic of North Macedonia“. 

 

Член 2 

Во членот 9 став 2,  во описот на правоаголниот печат за заверување на  исправа во ДКП, зборовите: „АМ-

БАСАДА/ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ/КОНЗУЛАТ/КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА“, а под тоа „градот-седиштето на ДКП“ се заменуваат со зборовите: „ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО 

ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, под тоа „(назив-град-седиште на прет-

ставништвото)“. 

  

Член 3 

Во членот  9 во став 4 зборовите: „Амбасада/Генерален конзулат/Конзулат/Канцеларија за врски на Репуб-

лика Македонија“  се заменуваат со зборовите: „(ДКП) на РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА/(DCM) 

OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA“, потоа „(СЕДИШТЕ)/(SEAT)“ на ДКП-то. 

 

Член 4 

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5 и  6 се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој Правилник. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 

 

      Бр. 01-18320/1                                                    Министер 

19 јуни 2019 година                                                       за надворешни работи, 

            Скопје Никола Димитров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1885. 

Врз основа на член 27-б став 4, a во врска со став 3 

од Законот за финансирање на политичките партии 

(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 

96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за 

правда донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ 

НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШ-

НО  ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 

Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Северна 

Македонија на политичките партии во Одлуката број 

11-2302/2 од 20 јули 2015 година престанува да важи за 

политичката партиjа: 

- ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКAЛНО ОБЕДИ-

НУВАЊЕ  (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 

годишен финансиски извештај/член 27.  

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање 

на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 

76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 

140/18). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 

финансирање од Буџетот на Република Македонија об-

јавена во „Службен весник на Република Македонија“ 

број 125/15  од од 24.7.2015  година, Државниот завод 

за ревизија достави допис број 25-11/51 од 15.4.2019 

година co барање за запирање на забраната на исплата-

та на средствата за редовно годишно финансирање на 

политичката партиjа Трајно Македонско Радикално 

Обединување коjа ги исполнилa обврските за финан-

сиско известување за 2014 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 

дека политичката  партиjа Трајно Македонско Радикал-

но Обединување ги исполнилa целосно своите обврски 

за финансиско известување за 2014 година. 

Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги 

исполнилa условите за запирање на забраната за испла-

та на средствата на политичките партии за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Северна 

Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за 

финансирање на политичките партии („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 

142/12, 23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозитивот 

на оваа одлука.  

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичка-

та партиjа можe да поведe управен спор пред Управни-

от суд во рок од 30 дена од денот на објавување на ис-

тата во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 11-2275/2  

24 јуни 2019 година Министер за правда, 

Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 

__________ 
1886. 

Врз основа на член 27-б став 4, a во врска со став 3 

од Законот за финансирање на политичките партии 

(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 

96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за 

правда донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ 

НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШ-

НО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 

Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Северна 

Македонија на политичките партии во Одлуката број 

11-2609/2 од 25.4.2018 година престанува да важи за 

политичката партиjа 

- ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКAЛНО ОБЕДИ-

НУВАЊЕ (не е доставен извештај од регистар на при-

мени донации/член 25), 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политич-

ките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 

161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 

финансирање од Буџетот на Република Македонија об-

јавена во „Службен весник на Република Македонија“ 

број 76/18  од 27.4.2018 година, Државниот завод за ре-

визија достави допис број 25-11/51 од 15.4.2019 година 

co барање за запирање на забраната на исплатата на 

средствата за редовно годишно финансирање на поли-

тичката партиjа Трајно Македонско Радикално Обеди-

нување коjа ги исполнилa обврските за финансиско из-

вестување за 2017 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 

дека политичката  партиjа Трајно Македонско Радикал-

но Обединување ги исполнилa целосно своите обврски 

за финансиско известување за 2017 година. 

Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги 

исполнилa условите за запирање на забраната за испла-

та на средствата на политичките партии за редовно го-
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дишно финансирање од Буџетот на Република Северна 

Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за 

финансирање на политичките партии („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 

142/12,  23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозити-

вот на оваа одлука.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичката 

партиjа можe да поведe управен спор пред Управниот суд 

во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 

Бр. 11-2275/4  

24 јуни 2019 година Министер за правда, 

Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 

__________ 
1887. 

Врз основа на член 27-б став 4, a во врска со став 3 

од Законот за финансирање на политичките партии 

(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 

96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за 

правда донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ 

НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШ-

НО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 

Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Северна 

Македонија на политичките партии во Одлуката број 

11-1870/2  од 22.6.2017 година престанува да важи за 

политичката партиjа: 

 - ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКAЛНО ОБЕДИ-

НУВАЊЕ (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации/член 25 и годишен финансиски из-

вештај/член 27)  

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политич-

ките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 

161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 

финансирање од Буџетот на Република Македонија об-

јавена во „Службен весник на Република Македонија“ 

број 81/17  од од 30.6.2017 година, Државниот завод за 

ревизија достави допис број 25-11/51 од 15.4.2019 го-

дина co барање за запирање на забраната на исплатата 

на средствата за редовно годишно финансирање на по-

литичката партиjа Трајно Македонско Радикално Обе-

динување коjа ги исполнилa обврските за финансиско 

известување за 2016 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 

дека политичката  партиjа Трајно Македонско Радикал-

но Обединување ги исполнилa целосно своите обврски 

за финансиско известување за 2016 година. 

Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги 

исполнилa условите за запирање на забраната за испла-

та на средствата на политичките партии за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Северна 

Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за 

финансирање на политичките партии („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 

142/12, 23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозитивот 

на оваа одлука. 

  

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичка-

та партиjа можe да поведe управен спор пред Управни-

от суд во рок од 30 дена од денот на објавување на ис-

тата во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“. 

 

Бр. 11-2275/5  

24 јуни 2019 година Министер за правда, 

Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1888. 

Врз основа на член 10, став (4) од Законот за суб-

венционирање на станбен кредит („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 

109/14, 6/16 и  „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.101/19), министерот за финансии до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМА-

ТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СУБВЕНЦИ-

ОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ, ПОТРЕБНИ ДОКУ-

МЕНТИ КОИ СЕ ПОДНЕСУВААТ ЗАЕДНО СО БАРА-

ЊЕТО И ОБРАЗЕЦ ЗА ПОТВРДА НА ИСПОЛНЕТОСТ  

НА УСЛОВИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за субвенциониран станбен кредит, потребни до-

кументи кои се поднесуваат заедно со барањето и обра-

зец за потврда на исполнетост на условите („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 2/12, 124/14 и 

12/16), членот 3 се менува и гласи: 

„Кон барањето за субвенциониран станбен кредит 

се поднесуваат следните документи: 

- потврда за остварената месечна плата во послед-

ните дванаесет месеци на барателот и неговиот брачен 

другар, издадена од работодавачот; 

- доказ за остварен месечен приход по други основи 

(дополнителни приходи) на барателот и неговиот бра-

чен другар во последните дванаесет месеци; 
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- изјава на барателот и неговиот брачен другар дека 

не користат друг станбен кредит на денот на поднесу-

вање на барањето за субвенциониран станбен кредит, 

дадена под полна материјална и кривична одговорност 

за вистинитоста заверена кај нотар; 

- изјава заверена на нотар дека барателот нема да ја 

издава, отуѓи и дополнително оптовари со хипотека нед-

вижноста купена или изградена со средства од суб-

венциониран станбен кредит во период од првите пет го-

дини од започнување со исплатата на кредитот согласно 

член 9 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 5 од Законот за субвенци-

онирање на станбен кредит, односно во период од први-

те дванаесет години од започнување со исплатата на 

кредитот согласно членот 9 став (1) алинеи 4 и 6 од За-

конот за субвенционирање на станбен кредит; 

- изјава заверена на нотар дека недвижноста која 

подлежи на субвенционирање на станбен кредит не се 

купува/гради од физичко или правно лице инвеститор 

со чии основачи или сопственици, барателот или него-

виот брачен другар е поврзано лице;   

- правосилно одобрение за градење на име на бара-

телот за изградба на нова куќа, односно за дог-

радба/надградба на куќа; 

- пред/договор со инвеститор/изведувачи; 

- податок за корисна стабена површина на недвиж-

носта која подлежи на субвенционирање обезбеден од 

градежно-техничката документација; 

- склучен договор за градење со сопственик на куќа 

во случај барателот да нема во негова сопственост, во 

сосопственост или заедничка сопственост со брачниот 

другар, стан односно куќа на територијата на Републи-

ка Северна Македонија, за да изврши надградба или 

доградба за потребите на сопствено домување; 

- доказ за наследство или дар, доколку барателот 

има во негова сосопственост или во сосопственост на 

брачниот другар, дел од стан/куќа или делови од пове-

ќе станови/куќи кои се стекнати по основ на наслед-

ство или дар; 

- договор за продажба на станот односно куќата, за-

верен на нотар, во случај барателот на субвенциониран 

станбен кредит да имал во негова сопственост, во со-

сопственост или заедничка сопственост со брачниот 

другар или во сопственост на брачниот другар само 

еден стан/куќа на територијата на Република Северна 

Македонија кој/а го/ја продал во период од најмногу 

три години до денот на аплицирање за добивање на 

субвенциониран станбен кредит заради купување на 

поголем стан или изградба/купување на нова поголема 

куќа за потребите на сопственото домување; 

- во случај кога барателот на субвенциониран стан-

бен кредит на денот на аплицирање има во негова соп-

ственост, во сосопственост или заедничка сопственост 

со брачниот другар или во сопственост на брачниот 

другар само еден стан/куќа на територијата на Репуб-

лика Северна Македонија чија продажба е во тек, а ќе 

го/ја продаде по денот на аплицирањето, потребно е да 

обезбеди потврда од Агенцијата за катастар на недвиж-

ности за промена на сопственоста на недвижната ствар 

и доказ дека е платен данокот на промет на недвиж-

ности, или дека недвижноста е ослободена од плаќање 

данок; 

- решение за утврден данок на имот донесено од 

градоначалникот на општината, градоначалникот на 

општините во градот Скопје и градоначалникот на гра-

дот Скопје, не постаро од една година или проценка на 

вредноста на недвижниот имот од овластен проценувач 

каде е наведена вредноста на имотот, во случаите кога: 

барателот има во негова сосопственост или во сосоп-

ственост на брачниот другар, дел од стан/куќа или де-

лови од повеќе станови/куќи кои се стекнати по основ 

на наследство или дар, а чија вкупна вредност не над-

минува 30.000 евра, во денарска противвредност 

пресметани по средниот курс на Народната банка на 

Република Северна Македонија на денот на поднесува-

њето на барањето за субвенциониран станбен кредит и 

кога барателот има во негова сопственост, во сосоп-

ственост или заедничка сопственост со брачниот дру-

гар или во сопственост, сосопственост на брачниот 

другар недвижен имот кој вклучува: земјишта (земјо-

делски, градежни, шумски и пасишта), деловни згради 

и деловни простории, административни згради и адми-

нистративни простории, куќи и станови за одмор и рек-

реација, чија вкупна вредност не надминува 30.000 ев-

ра во денарска противвредност пресметани по средни-

от курс на Народната банка на Република Северна Ма-

кедонија на денот на поднесувањето на барањето за 

субвенциониран станбен кредит, така што во вкупната 

вредност не се засметува вредноста на градежното зем-

јиште на кое барателот ќе гради со средства обезбеде-

ни со субвенциониран станбен кредит; 

- доказ дека објектот е срушен или стручно мисле-

ње од лиценцирано лице со кое се потврдува дека об-

јектот ќе се руши за на негово место да се изгради нов 

и одобрение за градење на нова куќа на местото на ку-

ќата која се руши, во случај барателот да има во негова 

сопственост, во сосопственост или заедничка сопстве-

ност со брачниот другар или во сопственост на брачни-

от другар само една куќа на територијата на Република 

Северна Македонија која ја руши заради изградба на 

нова поголема куќа за потребите на сопственото дому-

вање.“ 

 

Член 2 

Прилозите 1  и 2  се заменуваат со нови Прилози 1 

и 2  кои се составен дел од овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 14-5868/1  

25 јуни 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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1889. 

Врз основа на член 10, став (13) од Законот за суб-

венционирање на станбен кредит („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14, 

6/16 и Службен весник на Република Северна Македо-

нија“ бр. 101/19), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПУВАЊЕТО ЗА ИЗБОР НА 

КОРИСНИЦИ  НА СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН  

КРЕДИТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и поста-

пувањето за избор на корисници на субвенциониран 

станбен кредит. 
 

Член 2 

Комисијата за евалуација на барања за субвенцио-

нирани станбени кредити спроведува постапка за избор 

на корисници на субвенциониран станбен кредит по 

објавен јавен повик за пријавување на граѓаните за до-

бивање субвенциониран станбен кредит и по добивање 

на одлуките за пред-одобрување на субвенциониран 

станбен кредит од деловните банки. 

 

Член 3 

Изборот на корисници на субвенциониран станбен 

кредит се врши со користење на електронски систем за 

избор на корисници на субвенциониран станбен кредит. 

 

Член 4 

Избор на корисници на субвенциониран станбен 

кредит се врши според висината на коефициент, кој се 

пресметува со следната формула: 

 

 

 

 

 

каде што: 

 

К - вредност на коефициентот 

МП - максимален износ на вкупен месечен при-

ход, согласно Законот за субвенционирање на станбен 

кредит 

ОП - остварен вкупен просечен месечен приход на 

барателот за последните дванаесет месеци, односно 

вкупни просечни месечни приходи на барателот и не-

говиот брачен другар за последните дванаесет месеци. 

Вкупниот месечен приход ќе преставува збир на про-

сечната плата и просекот од останатите остварени при-

ходи во последните дванаесет месеци. За пресметката 

на просечните приходи по основ на плата доколку во 

последните дванаесет месеци се исплатени поголем 

број на плати од дванаесет како резултат на задоцнета 

исплата на претходни плати односно помал број на 

плати од дванаесет, износот на остварените приходи по 

основ на плата ќе се подели со бројот на исплатени 

плати. Во останати приходи спаѓаат: приходи од имот 

и имотни права (закупнина), приходи од авторски пра-

ва и права на индустриска сопственост, приходи од ка-

питал (дивиденди, камати итн.), приходи од капитални 

добивки (продажба на хартии од вредност, учество во 

капитал и недвижен имот), добивки од игри на среќа и 

наградна игра и други приходи (не спаѓаат во ниту ед-

на од претходните групи).  

МСК  - максимална субвенционирана вредност на 

станбен кредит, согласно Законот за субвенционирање 

на станбен кредит 

БСК - баран износ на субвенциониран станбен 

кредит 

П - пондер 

Пондерот се утврдува во износ од 0,65.  

 

Член 5 

Електронскиот систем ги подредува барателите на 

субвенциониран станбен кредит во зависност од виси-

ната на коефициентот од член 4 на овој правилник ре-

доследно од највисокиот кон понискиот коефициент. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот и постапу-

вањето за избор на корисници на субвенциониран стан-

бен кредит („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 19/12 и 124/14). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 14-5869/1  

25 јуни 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1890. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа на 

град Скопје бр. 01-1289/4, донесен од Управниот одбор 

на Јавната установа, на седницата одржана на 19.6.2019 

година. 

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

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

ка Северна  Македонија“. 

 

Бр. 04-4590/2 Министер за труд 

20 јуни 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1891. 

Врз основа на член 21 став (7) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 

63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИKОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА, ФОРМА-

ТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА МАШИНОВОЗАЧОТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за постапката и издавање на дозвола, формата и содржината на дозволата за машиновоза-

чот и формата и содржината на регистарот за издадени дозволи („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 148/10 и 88/14) во членот 3 ставот 3 се брише.  

Ставот (4) станува став (3). 

 

Член 2 

Прилoгот 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 Северна Македонија“. 

 

    Бр. 01 - 4767/1                                                          Министер 

28 мај 2019 година                                                          за транспорт и врски, 

           Скопје   Горан Сугарески, с.р. 
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1892. 

Врз основа на член 35-a став (12) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 

52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци 

по службена должност („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 79/13), министерот за транспорт и 

врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТ-

СТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО, КАКО И 

ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВА-

ЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО И ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ  

И КОМПЕТЕНТНОСТ  ВО ВРСКА  СО  ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за овлас-

тување на правното лице за вршење на обука за општа професионална способност и потребната документа-

ција, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за обука за општа професио-

нална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно поз-

навање и компетентност во врска со железничката инфраструктура („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 184/13) во членот 3 точки 1) и 2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 

 

Член 2 

Прилoзите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2, кои се составен дел на овој правилник. 

 

Член3 

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

ка Северна Македонија“. 

 

      Бр. 01 - 4777/1                                                         Министер 

28 мај 2019 година                                                           за транспорт и врски, 

         Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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1893. 

Врз основа на член 21 став (8) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 

63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИKОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА 

ПОЗНАВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА И ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на сертификатот за познавање на железничка инфраструктура и 

железничко возило („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/10) во членот 2 став (3) зборовите: 

„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 2 

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

ка Северна Македонија“. 

 

    Бр. 01 – 4778/1                                                        Министер 

28 мај 2019 година                                                         за транспорт и врски, 

          Скопје Горан Сугарески, с.р. 

__________ 

1894. 

Врз основа на член 35-б став (10) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 

52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТ-

СТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА - ОБУЧУВАЧИ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ОБУКА НА МАШИНОВОЗАЧИ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ЗА 

СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО И СТРУЧ-

НО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ФОР-

МАТА  И СОДРЖИНАТА НА  ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  
НА  РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барање за ов-

ластување на лицата- обучувачи за вршење на  обука на машиновозачи за општа професионална способ-

ност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничото возило и стручно познавање и компе-

тентност во врска со железничката  инфраструктура, формата и содржината на образецот на овластувањето 

и формата и содржината на регистарот на издадени овластувања („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.55/12 и 88/14), Прилозите 2, 3, 4 и 5 се заменуваат со нови Прилози 2, 3, 4 и 5, кои се составен дел 

на овој правилник. 

 

Член2 

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

ка Северна Македонија“. 

 

    Бр. 01 - 4783/1                                                      Министер 

28 мај 2019 година                                                         за транспорт и врски, 

          Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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1895. 

Врз основа на член 37-њ став (6) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 

63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО НА МА-

ШИНОВОЗАЧ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗEЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО  ЗА  ПОЛОЖЕН  ИСПИТ КАКО И  

НАЧИНОТ И  ПОСТАПКАТА  ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на барањето на машиновозач за полагање на испит за општа 

професионална способност, формата и содржината на образeцот на уверението за положен испит како и начи-

нот и постапката за полагање на испитот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/14), Прилогот 2 

се заменува со нов Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

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

ка Северна Македонија“. 

 

    Бр. 01 – 4785/1                                                        Министер 

28 мај 2019 година                                                          за транспорт и врски, 

          Скопје   Горан Сугарески, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1896. 
Уставниот суд на Република Северна Македонија, 

врз основа на членот 110 од Уставот на Република Се-
верна Македонија и членот 71 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 70/1992), на седницата 
одржана на 29 мај 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на членот 8 од Законот за финансиска дис-
циплина („Службен весник на Република Македонија“ 
број 187/2013, 201/2014 и 215/2015). 

2. Стевица Јосифовски, адвокат од Скопје, до 
Уставниот суд на Република Северна Македонија под-
несе иницијатива за оценување на уставноста на чле-
нот од Законот, означен во точката 1 од Решението.  

Според наводите од иницијативата oспорениот член 
8 од Законот за финансиска дисциплина бил уреден 
спротивно на уставните принципи на владеењето на 
правото и слободата на пазарот и претприемништвото 
од член 8 став 1 алинеи 3 и 7, членот 55 од Уставот со 
кој се гарантира слободата на пазарот и претприем-
ништвото и грижата на Републиката за обезбедување 
еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и 
членот 57 од Уставот според кој Републиката го пот-
тикнува економскиот напредок и се грижи за порамно-
мерен просторен и регионален развој, како и за побрз 
развој на стопански недоволно развиените подрачја. 

Имено, неуставно било правните лица заради за-
доцнето исполнување на парична обврска повеќепати 
да бидат казнувани за истата работа, односно покрај 
казнената камата, да платат и надоместок од 3000 де-
нари. Договорната казна согласно член 259 став 3 од 
Законот за облигационите односи, не можела да биде 
договорена за парични обврски, која одредба била уре-
дена во насока на избегнување на двојното казнување 
по ист основ, имајќи предвид дека членот 266 од наве-
дениот закон, веќе предвидел дека за задоцнето испол-
нување на парична обврска должникот, покрај главни-
ната долгувал и казнена камата.   

Воедно, оспорениот член 8 од Законот за финансис-
ка дисциплина, не бил во согласност и со правниот 
принцип „ne bis in idem” според кој двапати за иста ра-
бота не може да се тужи. 

Исто така, не било јасно дали надоместокот за доц-
нење при исполнувањето на паричната обврска од 
должникот во износ од 3.000 денари, законодавецот го 
уредил како еднократен надоместок за вкупниот долг 
кој должникот го имал кон доверителот или пак се од-
несувал за секоја поединечна фактура по која должни-
кот паднал во задоцнување.  

Алармантно било што во таа насока се толкувал ос-
порениот член од Законот, за што постоела судска 
пракса дека за секоја доспеана фактура за која должни-
кот паднал во задоцнување, тој требало да исплати на-
доместок од 3000 денари, а дополнително на тоа и до-
судена законска казнена камата, што било доказ за на-
рушување на владеењето на правото. Нејасните одред-
би во товарниот договор требало да се толкуваат во 
смисла на остварување справедлив однос на заемните 
давања, односно кај договорите се поаѓало од тоа дека 
требало да се воспостави економска рамнотежа во ме-
ѓусебните давања на договорните страни, за што под-
носителот се повикува на членот 93 од Законот за об-
лигационите односи.  

Ако се имало предвид дека и за фактура која гласе-
ла на парична обврска во висина од 1 (еден) денар, до-
верителот согласно оспорениот член од Законот, би 
можел да бара надоместок за доцнење при исполнува-
њето на парична обврска во висина од 3000 денари, 
произлегувало дека со прифатеното толкување, дове-
рителот да има право на надомест за доцнење за секоја 
поединечна фактура во износ од 3000 денари, се праве-
ла сериозна штета во стопанството и се нарушувале ос-
новите на економските односи предвидени во членови-
те 55 и 57 од Уставот на Република Северна Македо-
нија. 

Всушност оспорениот член од Законот бил во прав-
на колизија со одредбите од Законот за облигационите 
односи и го нарушувал основното начело на совесност 
и чесност предвидено со членот 5 од Законот за обли-
гационите односи, вклучително и начелото на еднаква 
вредност на давањето од членот 8 од Законот за обли-
гационите односи.  

Од наведените причини, со иницијативата се 
предлага поведување на постапката и поништување на 
оспорениот член од Законот, како и донесување реше-
ние за запирање на извршувањето на поединечните ак-
ти или дејствија преземени врз основа на оспорениот 
член од Законот. 

3. Судот на седницата утврди дека оспорениот член 
8 од Законот за финансиска дисциплина уредува дека: 

(1) Доверителот има право на надоместок за доцне-
ње при исполнувањето на паричната обврска од долж-
никот во износ од 3.000 денари, доколку паричната об-
врска не е исполнета во роковите утврдени со одредби-
те од членовите 5, 6, 6-а, 7 и 18 од овој закон, без прет-
ходно потсетување и опомена на должникот.  

(2) Правото на надоместок за доцнењето од ставот 
(1) на овој член не го исклучува правото за надоместок 
на трошоците кои доверителот има право да ги побару-
ва врз основа на договор или други прописи, како и на 
казнена камата која се пресметува и наплатува соглас-
но со закон. 

(3) Правото на надоместок за доцнењето од ставот 
(1) на овој член не ги опфаќа трошоците за извршување 
кои се наплатуваат во согласност со законот со кој се 
уредува извршната постапка.  

(4) Правото на надоместок за доцнењето од ставот 
(1) на овој член престанува да важи во рок од три годи-
ни од денот на истекот на рокот на достасување на па-
ричната обврска. 

4. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 7 од Уставот на 
Република Северна Македонија, владеењето на правото 
и слободата на пазарот и претприемништвото, се те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Северна Македонија. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Север-
на Македонија законите мораат да бидат во согласност 
со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со зако-
нот. Секој е должен да го почитува Уставот и законите.  

Со член 55 ставови 1 и 2 од Уставот, се гарантира 
слободата на пазарот и претприемништвото, Републи-
ката обезбедува еднаква правна положба на сите суб-
јекти на пазарот и презема мерки против монополската 
положба и монополското однесување на пазарот.  

Со Законот за финансиска дисциплина („Службен 
весник на Република Македонија“ број 187/2013, 
201/2014 и 215/2015) се уредува навременото исполну-
вање на парични обврски кои произлегуваат од реали-
зација на деловни трансакции меѓу економските опера-
тори од приватниот сектор, односно меѓу субјектите од 
јавниот сектор и економските оператори од приватниот 
сектор, заради спречување на неисполнување на парич-
ните обврски во предвидените рокови согласно со овој 
закон (член 1). 
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Според Законот за финансиска дисциплина економ-
ските оператори од приватниот сектор се должни да ја 
исполнат паричната обврска во роковите утврдени со 
овој закон (член 5 став 4), а исто така и субјектите од 
јавниот сектор се должни да ја исполнат паричната об-
врска во роковите утврдени со овој закон (член 6 став 5). 

Со цел да се обесхрабри задоцнетото плаќање на 
паричните обврски, а со тоа и спречување на нарушу-
вање на ликвидноста на економските оператори, зако-
нодавецот го уредил оспорениот член 8 од Законот за 
финансиска дисциплина за што законодавецот соглас-
но член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, има право да 
донесува закони и да презема мерки во таа насока. Во-
едно, ваквите правила воспоставени со предметниот за-
кон, се дел од активностите преземени во процесот на 
хармонизација на домашното законодавство со правото 
на Европската Унија. Поточно, со Законот за финан-
сиска дисциплина е извршено имплементирање на Ди-
рективата L2011/07/EC за задоцнето плаќање во комер-
цијални трансакции, донесена на 16.02.2011 година од 
Советот на Европската Унија и Европскиот парламент, 
со што се врши и транспонирање на членот 6 од Дирек-
тивата кој се однесува на надоместокот за задоцнето 
плаќање при исполнување на парична обврска во Зако-
нот за финансиска дисциплина со уредување на  членот 
8 од Законот кој се оспорува со иницијативата. 

Според оспорениот член 8 од Законот доверителот 
има право на надоместок за доцнење при исполнување-
то на паричната обврска од должникот во износ од 
3.000 денари, доколку паричната обврска не е исполне-
та во роковите утврдени со одредбите од членовите 5, 
6, 6-а, 7 и 18 од овој закон, без претходно потсетување 
и опомена на должникот (став 1).  

Правото на надоместок за доцнењето од ставот 1 на 
оспорениот член 8 од Законот, не го исклучува правото 
за надоместок на трошоците кои доверителот има право 
да ги побарува врз основа на договор или други про-
писи, како и на казнена камата која се пресметува и нап-
латува согласно со закон (став 2), а исто така, правото на 
надоместок за доцнењето не ги опфаќа трошоците за из-
вршување кои се наплатуваат во согласност со законот 
со кој се уредува извршната постапка (став 3). 

Правото на надоместок за доцнењето од ставот 1 на 
овој член престанува да важи во рок од три години од 
денот на истекот на рокот на достасување на паричната 
обврска (став 4). 

Во конкретниот случај со иницијативата се смета 
дека уредувањето со членот 8 од Законот за финан-
сиска дисциплина не наоѓал уставно оправдување, а 
во образложение на причините за неуставноста на 
членот од Законот, подносителот се повикува на од-
редбите од Законот за облигационите односи и нив-
ната содржина која според подносителот на иниција-
тивата не се имале во предвид при уредувањето на 
членот 8 од Законот за финансиска дисциплина, што 
имплицирало повреда на уставните одредби со кои 
се утврдени уставните принципи на владеењето на 
правото и слободата на пазарот и претприемништво-
то (член 8 став 1 алинеи 3 и 7), уставната гаранција 
за слободата на пазарот и претпримеништвото и об-
врската на Републиката за обезбедување на еднаква 
правна положба на сите субјекти на пазарот (член 55 
ставови 1 и 2), како и членот од Уставот според кој 
Републиката го поттикнува економскиот напредок и 
се грижи за порамномерен просторен и регионален 
развој, како и за побрз развој на стопански недовол-
но развиените подрачја (член 57). 

Подносителот всушност се повикува на правна ко-
лизија предизвикана со оспореното законско уредува-
ње наспрема содржини уредени со Законот за облига-
ционите односи, посебно одредбите за забрана од дого-
варање на договорна казна за парични обврски (член 

259 став 3), одредбите за законска казнена камата (член 
266), дополнителното правило од член 93 став 2 од За-
конот за толкување на нејасните одредби од товарниот 
договор, како и начелата според кои треба да се рако-
водат учесниците во облигационите односи, посебно 
начелот за совесност и чесност од членот 5 и начелото 
на еднаква вредност на давањето од членот 8 од Зако-
нот.   

Судот ги имаше предвид наводите од подносителот 
на иницијативата, односно причините поради кои се 
смета дека членот 8 од Законот за финансиска дисцип-
лина имплицирал повреда на одредбите од Уставот, но 
според Судот, од аспект на истите, не може да се дове-
де под уставно сомнение членот од Законот кој се ос-
порува, поради следното: 

Со членот 4 точки од 1 до 10 од Законот за финан-
сиска дисциплина е дадено појаснување на значењето 
на употребените поими во Законот. Конкретно според 
точката 4. од наведениот член, „парична обврска“ е из-
нос договорен како надоместок за испорака на стоки, 
давање на услуги и вршење на работи при што износот 
е наведен во деловен договор или фактура или друго 
соодветно барање за исплата, а според точката 5. На 
членот од Законот, „фактура“ е документ во кој е наве-
ден паричниот надоместок за испорака на стоки, дава-
ње на услуги и вршење на работи при деловни трансак-
ции. 

Надоместокот за доцнење при исполнувањето на 
паричната обврска во износ од 3.000 денари според ос-
порениот член 8 став 1 од Законот за финансиска дис-
циплина, доверителот има право да го бара од должни-
кот, доколку паричната обврска не е исполнета во ро-
ковите утврдени со одредбите од членовите 5, 6, 6-а, 7 
и 18 од Законот за финансиска дисциплина.  

Одредбите од членовите 5, 6, 6-а, 7 и 18 од Законот, 
помеѓу другото содржат уредување во однос на тоа од 
кога започнува да тече рокот за исполнување на парич-
ните обврски (...кога должникот ја примил фактурата, 
односно друго барање за плаќање од доверителот;...) од 
што неспорно е дека надоместокот за доцнење во износ 
од 3.000 денари, се однесува на секоја доспеана, а не 
платена фактура, независно од износот на долгот. 

При ова, дали долгуваниот износ, должникот ќе мо-
ра да го исполни преку една фактура или повеќе фак-
тури, е фактичко прашање кое зависи од тоа што е 
предмет на договарање помеѓу договорните страни и 
како е договорен начинот на плаќањето. Должникот ќе 
биде во обврска да изврши плаќање на парична об-
врска, по секоја доставена и доспеана фактура за секоја 
извршена работа, услуга или испорака, а со секое паѓа-
ње во задоцнување при исполнувањето на паричната 
обврска, доверителот има право на надоместок за доц-
нење.  

Оттука, наводите дека не било јасно во однос на тоа 
дали надоместокот за доцнење во износ од 3.000 де-
нари, законодавецот го уредил како еднократен надо-
месток за вкупниот долг кој должникот го имал кон до-
верителот или пак се однесувал за секоја поединечна 
фактура по која должникот паднал во задоцнување, а 
на кои наводи се засновани причините за спротивноста 
на оспорената законска содржина со принципот на вла-
деењето на правото од член 8 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот, според Судот, истите се неосновани.  

Во однос на наводите дека оспореното законско ре-
шение кое со иницијативата е претставено како не-
јасно, требало да се толкува од аспект на член 93 став 2 
од Законот за облигационите односи (Службен весник 
на Република Македонија” број 18/2001, 4/2002, 5/2003, 
84/2008, 81/2009, 161/2009 и 123/2013), кој јасно ука-
жувал на кој начин требало да се толкуваат нејасни од-
редби во товарниот договор, треба да се има во вид де-
ка правилото од член 93 став 2 од Законот за облигаци-
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оните односи се однесува за толкување на нејасни од-
редби кои договорните страни, самостојно ги формули-
рале, односно уредиле со договорот. 

Во предметниот случај, станува збор за одредба 
уредена во закон, односно одредба уредена од страна 
на законодавецот, кој  согласно член 68 став 1 алинеја 
2 од Уставот, е надлежен да донесува закони и да дава 
автентично толкување на законите.  

Неуставноста на членот 8 од Законот за финансиска 
дисциплина, подносителот ја образложува и преку сод-
ржината на член 259 став 3 од Законот за облигациони-
те односи со кој се забранува страните на договорот да 
договорат договорна казна за парични обврски, меѓу-
тоа оспорениот член 8 од Законот, не може да се дове-
де во контекст со договорната казна поради следното:  

Договорната казна и случаите во кои таа може да се 
предвиди со договор, е уредено низ одредбите од член  
259 до 265 од Законот за облигационите односи, однос-
но доверителот и должникот за непарична обврска 
(вршење на услуги, испорака на стоки и слично), мо-
жат да договорат одредба во договорот, дека должни-
кот ќе му плати на доверителот определен паричен из-
нос или ќе му прибави некоја друга материјална корист 
(договорна казна). 

Договорната казна, страните на договорот може да 
ја договорат, во три случаи и тоа ако должникот не ја 
исполни својата непарична обврска или ако задоцни со 
нејзиното исполнување или неуредно ја исполни непа-
ричната обврска.  

Исто така, според Законот за облигационите од-
носи, договорните страни, сами ја определуваат виси-
ната на договорната казна според својот наод, во еден 
вкупен износ во процент, или за секој ден задоцну-
вање, или на некој друг начин.  

Кога казната е договорена за случај на неисполну-
вање на обврската, доверителот може да бара или ис-
полнување на обврската или договорна казна. Тој го 
губи правото да бара исполнување на обврската ако по-
барал исплата на договорната казна.  

Кога казната е договорена за случај на неисполну-
вање на обврската, должникот нема право да ја исплати 
договорната казна и да се откаже од договорот, освен 
ако тоа била намера на договарачите кога ја договарале 
казната.  

Кога казната е договорена за случај должникот да 
задоцни со исполнувањето на обврската или истата не-
уредно ја исполнил, доверителот има право да бара и 
исполнување на обврската и договорна казна. 

Оттука, за разлика од договорната казна, чие уреду-
вање во договорот е препуштено исклучиво на волјата 
на договорните страни, од чија волја зависи и начинот 
на кој таа ќе биде определена (во еден вкупен износ во 
процент, или за секој ден задоцнување, или на некој 
друг начин), надоместокот за доцнење при исполнува-
њето на паричната обврска од должникот во износ од 
3.000 денари, е предмет на законско уредување, при 
што од законската одредба од оспорениот член 8 став 1 
од Законот не произлегува дека станува збор за надо-
месток за задоцнето плаќање кој можат да го договарат 
или да не го договарат договорните страни, вклучител-
но и износот, туку станува збор за еднократен надомес-
ток во износ каков што Законот го уредил, без можност 
со договор да се менува неговата висина, да се ис-
клучи, ограничи или услови ова законско право на до-
верителот, но право е на доверителот дали ќе го корис-
ти тоа законско право и ќе бара од должникот исплата 
на еднократниот надоместок во висина како што Зако-
нот определува. 

Законот за финансиска дисциплина во член 10 став 
2 точка 5, јасно определува дека за значително непра-
ведна и нефер договорна одредба (а со тоа и ништовна 
договорна одредба), помеѓу другото, се смета исклучу-

вање, ограничување и условување на правото на надо-
месток за доцнење при исполнувањето на паричната 
обврска, што значи со договор не може да се исклучи, 
ограничи или услови правото на доверителот кое про-
излегува од закон, ниту неговиот износ. 

Надоместокот од членот 8 од Законот како што по-
горе е наведено не претставува договорна казна која 
страните на договорот можат да ја договорат и за секој 
ден задоцнување при исполнување на непарична об-
врска, а исто така таа нема еквивалент на казнена ка-
мата, која се пресметува и наплатува за секој ден паѓа-
ње во задоцнување при исполнувањето на паричната 
обврска, бидејќи уредениот износ од 3000 денари, се 
плаќа еднократно во случај на задоцнета исплата на па-
рична обврска од должникот, а не за секој ден доцнење 
при исполнување на паричната обврска, кој надоместок 
е уреден како право на доверителот и само од него за-
виси дали тој ќе го бара од должникот.  

Понатаму со иницијативата се смета дека неправед-
но било уредувањето со членот 8 од Законот бидејќи на-
доместокот за задоцнување во износ од 3000 денари, до-
верителот можел да го бара од должникот, дури и за 
долг (симболично наведено) од 1 (еден) денар, со што се 
нарушувало основното начело на совесност и чесност 
предвидено со членот 5 од Законот за облигационите од-
носи и начелото на еднаква вредност на давањето од 
членот 8 од истиот закон, односно спротивно на членот 
57 од Уставот бидејќи го нарушувал економскиот напре-
док на субјектите. Со ваквите наводи всушност смета 
дека така утврдениот фиксен износ не бил во согласност 
со начелото на еквивалентост во заемните давања, од-
носно дека законодавецот при неговото уредување, не 
водел сметка за околностите кои можат да доведат до 
неправедно оптоварување на должникот поради фиксно 
утврдениот надоместок во износ од 3000 денари.  

Меѓутоа, како што погоре е наведено, оспорениот 
законски надоместок за чие уредување, според подно-
сителот, законодавецот не водел сметка, не е, ниту има 
значење на договорна казна, за да може да се постави 
прашањето за негово одмерување во зависност од вред-
носта и значењето на предметот на обврската, а како 
што впрочем тоа е овозможено кај договорната казна 
преку членот 263 од Законот за облигационите односи, 
односно дека по барање од должникот, Судот може да 
го намали износот на договорната казна ако најде дека 
е таа несразмерно висока со оглед на вредноста и зна-
чењето на предметот на обврската.  

Во контекст на наводите за оспорување на членот 
од Законот од аспект на начелото на еквивалентост во 
заемните давања, подносителот се повикува и на чле-
нот 5 од Законот за облигационите односи, посветен на 
начелото на совесност и чесност. Оваа законска одред-
ба јасно определува дека според начелото на совесност 
и чесност, треба да се раководат двете договорни стра-
ни во засновувањето на облигационите односи и оства-
рувањето на правата и обврските од тие односи, однос-
но двете договорни страни се должи совесно и чесно да 
ги исполнат своите договорени обврски со договорот. 

Според тоа, во ситуација кога едната договорна 
страна навремено ја исполнила својата обврска спрема 
другата договорна страна, а другата договорна страна 
паднала во задоцнување при исполнување на својата 
обврска, страната која паѓа во задоцнување со испол-
нување на својата обврска, го загрозува начелото на со-
весност и чесност утврдено со членот 5 од Законот за 
облигационите односи. 

Во контекст на изнесеното Судот го имаше предвид 
и членот 3 од Законот за облигационите односи според 
кој учесниците во прометот слободно ги уредуваат об-
лигационите односи во согласност со Уставот, закони-
те и добрите обичаи, меѓутоа суштината на оваа закон-
ска одредба е дека слободата на договарањето не може 
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да се апсолутизира во случај кога со друг закон се уре-
дува нешто друго, а како што во случајов е Законот за 
финансиска дисциплина.  

Државата има право со соодветен закон да утврди 
механизми со кои ќе се стимулира навременото испол-
нување на паричните обврски од страна на должни-
ците, односно да се обесхрабри несовесниот и несерио-
зен однос на должниците кон обврската за исплата на 
долгуваниот износ кон доверителите кои ги исполниле 
своите обврски спрема должниците.  

Воедно, оспореното уредување од членот 8 од Зако-
нот за финансиска дисциплина подеднакво се однесува 
за сите субјекти кои се во обврска да исполнат парично 
побарување од деловна трансакција, истото не ги спре-
чува субјектите слободно да настапуваат на пазарот, ни-
ту го спречува економскиот напредок на субјектите. 
Напротив преку дисциплина во измирувањето на об-
врските се овозможува непречено функционирање на 
пазарот и поголема ликвидност на субјектите на пазарот. 

5. Имајќи го предвид сето погоре изнесено, Судот 
оцени дека не може да се постави прашањето за соглас-
носта на уредениот надоместок од оспорениот член 8 
став 1 од Законот за финансиска дисциплина, вклучител-
но и ставовите 2, 3 и 4, уредени во контекст на ставот 1 
од оспорениот член од Законот, со одредбите од член 8 
став 1 алинеја 3, членот 55 и членот 57 на Уставот. 

6. Поради изнесеното, Судот, одлучи како во точка-
та 1 од ова решение. 

7. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот, Никола Ива-
новски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован 
Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадинов-
ски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир 
Стојаноски. 

 
У. бр. 121/2018 Претседател 

29 мај 2019 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 
__________ 

1897. 
Врз основа на член 25, став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 70/1992) а во 
врска со Решението на Уставниот суд У.бр.121/2018 од 
29.5.2019 година, усвоено со мнозинство гласови, со 
кои НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на ус-
тавноста на членот 8 од Законот за финансиска дисцип-
лина („Службен весник на Република Македонија“ број 
187/2013, 201/2014 и 215/2015), судијата на Уставниот 
суд д-р Осман Кадриу писмено го образлага своето 

  
И З Д В О Е Н О   М И С Л Е Њ Е 

 
 Уставниот суд на Република Северна Македонија 

спроведе постапка за оценување на уставноста на чле-
нот 8 од Законот за финансиска дисциплина, под го-
рецитираниот број, а во врска со претходно поднесе-
ната иницијатива од иницијаторот Стевица Јосифов-
ски, адвокат од Скопје. Врз основа на поднесената 
иницијатива се оформи судски предмет У.бр. 
121/2018. Во постапката пред Судот се организира 
расправа и се утврди фактичката состојба во врска со 
поднесената иницијатива. По спроведената постапка 
и нејзиното окончување и утврдената фактичка сос-
тојба, Уставниот суд со мнозинство гласови одлучи 
да се донесе Решение за неповедување постапка за 
оценување на уставноста на членот 8 од Законот за 
финансиска дисциплина.  

 При фактот дека гласав против Решението, кое бе-
ше усвоено со мнозинство гласови, најавив Издвоено 
мислење, што сега во писмена форма го образлагам. 

 Со одредбите на членот 8 од од Законот за финан-
сиска дисциплина, кој закон е донесен 2013 година и 
истиот е дополнет 2014 и 2015 година и објавен е во 
„Службен весник на Република Македонија“ под горе 
цитираните броеви, се предвидува и се санкционира 
правото на доверителот на надоместок за доцнење при 
стекнување на парична обврска од должникот во износ 
од 3000 денари доколку паричната обврска не е испол-
нета во роковите предвидени и утврдени со одредбите  
од членовите 5, 6, 6-а и 18 од цитираниот закон, и тоа 
без претходно потсетување и опомена на должникот. 

 Целта на ваквата регулатива се состои во зајакнува-
њето на финансиската дисциплина во договорните од-
носи коишто настануваат помеѓу стопанските субјекти. 
Меѓутоа, за прашањата коишто произлегуваат од дого-
ворните односи, вклучувајќи ги и оние односи во кои 
предметот на обврската е парична обврска, позитивно-
то право предвидува значајни правни средства и прав-
ни механизми. Од позитивниото право важни се реше-
нијата на Законот за облигационите односи од 2001 го-
дина како и Законот за трговските друштва. 

 Од Законот за облигационите односи од суштестве-
но значање се начелата на Законот за облигационите 
односи. Тие претставуваат значајни рамки, но и 
принципипи врз основа на кои договорните страни ги 
уредуваат облигационите односи. Во нив, а во контек-
стот на проблематиката којашто се однесува на оспоре-
ната одредба од членот 8 од Законот за финансиска 
дисциплина, важни се начелата на совеснот и чесност; 
рамноправност на страните; забрана да се причини 
штета на друг; забрана на создавање на монополска по-
зиција на пазарот, како и другите начела. И, она што е 
важно, во рамките на договорното право, Законот за 
облигационите односи предвидува важни средства и 
механизми како во поглед на зацврстувањето на дого-
ворните односи, така и во поглед на исполнувањето на 
обврските кои произлегуваат од нив.  

 Со оспорената одредба од членот 8 законодавецот 
востановува и „конституира” ново право само за дове-
рителите. А како што е познато правото на една дого-
ворна страна претставува обврска за другата договорна 
страна. Имено, се предвидува надоместок во износ од 
3000 денари за доцнење при исполнување на паричната 
обврска. За овој надоместок одговара должникот. Тој 
одговара преку неговиот имот. Значи, последиците се 
одразуваат непосредно врз имотот на должникот и за 
него тоа претставува вид на имотна санкција. Една вак-
ва мерка може да се предвиди во договорните односи, 
но, тоа да биде резултат на волјата на самите стопански 
субјекти, како договорни страни, а не да е резултат на 
волјата на законодавецот. Ова од причина што дого-
ворните односи настануваат врз основа на слободно из-
разена и изјавена волја на самите страни во еден дого-
ворен однос. 

 Со оспорената регулатива законодавецот со закон 
овозможува збогатување на една страна, на доверите-
лот, а  на штета на должникот на кој начин се повреду-
ва и уставното начело на еднаквоста , потоа слободата 
на пазарот и претприемништвото и вледеењењето на 
правото. Сите овие принципи се санкционирани во на-
шиот правен систем како темелна вредност на уставни-
от поредок на Република Северна Македонија – член 8 
од Уставот.  

Поради изнесеното го издвијувам мислењето во 
врска со донесеното и погоре цитираното решение 
усвоено од страна на Уставниот суд, со мнозинство 
гласови, под погоре цитираниот број и дата. 

  
 Судија 

 на Уставниот суд на Република 
 Северна Македонија, 
 д-р Осман Кадриу, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
1898. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8, а во врска 
со член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ 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, 19/2011, 
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, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 
171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Република Северна Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 јуни 2019, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА 
УСЛУГИ ВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА И ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ СО  

ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

пакети на услуги во превентивна здравствена заштита 
и итна медицина помош со домашно лекување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ брoj 171/2010, 
151/2011, 138/2014 година), во членот 2, се врши до-
полнување со следната референтна цена: 

 
 
 
 
 

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

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-8295/15 Управен одбор 

10 јуни 2019 година Претседател, 
Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

__________ 
1899. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 
54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурува-
ње („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, 19/2011, 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, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 
171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Република Северна Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 јуни 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
ЗА 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 Северна Маке-

донија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 
158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 
154/2010, 171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 
181/2011, 72/2012, 84/2012, 159/2012, 18/2013, 10/2014, 
17/2015, 42/2015, 107/2016 20/2019, 25/2019 и 70/2019), 
во членот 2 во табелата, кај услугата со ДСГ код D01Z 
– „Вградување на кохлеарен имплант”, во колоната 4 
бројот „1.107.000” се заменува со бројот „636.400”. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-8295/16 Управен одбор 

11 јуни 2019 година Претседател, 
Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

__________ 
1900. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („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, 19/2011, 
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, 37/2016, 
120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУ-
ВАЊЕ  ЗА   СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-
листичко – консултативна здравствена заштита – амбу-
лантски („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 
122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 
181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 
138/2014, 156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 
61/2017, 190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018, 
20/2019 и 70/2019), во членот 2, во табелата со поднас-
лов ПСИХИЈАТРИЈА, по услугата АХИМ16 Проши-
рен психијатриски / невролошки пакет со ЕЕГ и неуро-
фидбек метода, се додава следната табела: 

 
 
 
 
 
 

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

објавување во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-8295/17 Управен одбор 

11 јуни 2019 година Претседател, 
Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 
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1901. 
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 Зако-
нот за здравственото осигурување („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, 91/13, 187/13, 43/14, 
44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/16 и 171/2017), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 10 јуни 2019 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИН И МЕТОДОЛОГИ-
ЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ  

И ДРУГИ ПОМАГАЛА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат начинот и методо-

логијата за утврдување на цени на ортопедските и дру-
ги помагала што како основни здравствени услуги за 
осигурените лица ги обезбедува и надоместува Фондот 
за здравствено осигурување на Република Северна Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

Референтна цена на помагалото е максималниот из-
нос кој Фондот го обезбедува за одредено помагало. 

Референтната цена на помагалата се гарантира за 
сите осигурени лица. 

 
Член 3 

Референтната цена на помагалата се одредува со спо-
редбена анализа на цените на помагалата во Република 
Северна Македонија и во референтните земји утврдени 
со член 63-в од Законот за здравствено осигурување. 

 
Член 4 

Основни критериуми за утврдување на референтни 
цени на ортопедските и другите помагала се следните: 

- Pеферентната цена со вклучено ДДВ на истовидно 
ортопедско и друго помагало во референтните земји; 

- Pеферентната цена на истовидно ортопедско и 
друго помагало во Република Северна Македонија и 

- Понудената цена од правното лице кое има дого-
вор со Фондот или носителот на Решението за ставање 
на ортопедското помагало во промет на територијата 
на Република Северна Македонија. 

 
Член 5 

Извори на податоци за утврдување на референтните 
цени на помагалата се:  

- Последните објавени цени на официјалната веб-
страна на надлежните органи во референтните земји: 
Република Словенија, Република Хрватска, Република 
Бугарија и Република Србија,  

-цените утврдени со Одлука за утврдување на рефе-
рентни цени на ортопедски и други помагала за кои 
осигурените лица можат да остварат право на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Република Се-
верна Македонија што ја донесува Управниот одбор на 
Фондот и 

- понудената цена од правното лице кое има дого-
вор со Фондот или носителот на Решението за ставање 
на ортопедското помагало во промет на територија на 
Република Северна Македонија. 

 
Член 6 

Pеферентната цена на ортопедското и друго помагало 
во референтните земји, се изразува во денарска про-
тиввредност по средниот курс на Народна банка на Репуб-
лика Северна Македонија на денот на пресметувањето. 

Член 7 
Како референтна цена на помагалото во референ-

тната земја се зема најниската референтна цена на ис-
товидното помагало во таа земја. 

Ако во некоја од референтните земји нема референ-
тна цена за одредено помагало, споредбата се врши со 
референтните цени од земјите во кои таква цена има. 

Во случај кога само во една од референтните земји 
има референтна цена на ортопедското и друго помагало 
споредбата се врши со референтната цена од таа земја. 

 
Член 8 

Pеферентната цена на помагалото се утврдува со 
споредба на: 

- најниската цена на истовидното помагало во рефе-
рентните земји утврдени со Законот за здравственото 
осигурување,  

- референтната цена на истовидно ортопедско и 
друго помагало во Република Северна Македонија  

- понудената цена од правното лице кое има дого-
вор со Фондот или носителот на Решението за ставање 
на ортопедското помагало во промет на територијата 
на Република Северна Македонија на истовидно орто-
педско и друго помагало. 

Како референтна цена се утврдува најниската од 
овие цени. 

 
Член 9 

Референтна цена за помагалото за кое по првпат се 
утврдува pеферентна цена се добива со споредување на 
понудената цена во Република Северна Македонија и 
најниската цена за истовидното помагало во референ-
тните земји. 

При тоа, како референтна цена се утврдува понис-
ката од овие две цени. 

 
Член 10 

Цена на помагалото за кое не е можно да се опреде-
ли цена за споредба од референтните земји, се утврду-
ва врз основа на предлог-цена и медицинско – економ-
ска студија која треба да ја достави носителот на Реше-
нието за ставање на ортопедското помагало во промет 
на територијата на Република Северна Македонија. 

 
Член 11 

Во случај кога референтните цени на помагалата од 
Списокот на ортопедски и други помагала се повисоки од 
цените на истовидните помагала на пазарот, Фондот врши 
преговарање и договарање со правните лица кои што има-
ат договор со Фондот или носителот на Решението за ста-
вање на ортопедското помагало во промет на територија-
та на Република Северна Македонија, а со цел добивање 
на понуда за пониска референтна цена. 

 
Член 12 

За утврдување на референтните цени на ортопед-
ските и други помагала директорот на Фондот формира 
постојана Комисија за утврдување на референтни цени. 

Комисијата се состои од најмалку 8 (осум) членови, 
лица вработени во Фондот од кои едниот е претседател. 

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

Комисијата за својот ангажман добива месечен на-
доместок. 

 
Член 13 

Комисијата за утврдување на референтни цени испра-
ќа до Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-
рување на Република Северна Македонија писмен пред-
лог за референтни цени, со дадено oбразложение. 

Pеферентни цени ce предложуваат за одделно пома-
гало според Списокот на ортопедски помагала што е 
составен дел на Правилникот за индикациите за оства-
рување на право на ортопедски и други помагала. 
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Референтните цени на помагалата со oдлукa ги ут-

врдува Управниот одбор на Фондот. 

 

Член 14 

Референтните цени се усогласуваат најмалку еднаш 

годишно или врз основа на направена ревизија на це-

ните по претходно добиена пониска понудена цена за 

истовидно ортопедско или друго помагало.  

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност 

од министерот за здравство. 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за утврдување на начин 

и методологија за утврдување на цени на ортопедски и 

други помагала („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.81/2010, 181/2011, 189/2014, 46/2015 и 52/2016). 

 

Бр. 02-8295/29 Управен одбор 

11 јуни 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1902. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 

26/02, 46,02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 

145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за 

труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците за живот за месец мај 

2019 година, во однос на месец април 2019 година, е 

повисока за 0,5%. 

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2019 

година, во однос на месец април 2019 година, за рабо-

тодавачите од член 3, став 1 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија, изнесува 0,25 %. 

 

 Министер за труд 

 и социјална политика, 
 Мила Царовска, с.р. 
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