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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

651. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 јануари 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НАЦИОНА-
ЛЕН КООРДИНАТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 
НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА НАМАЛУВА-
ЊЕ НА РИЗИЦИ ОД НЕСРЕЌИ И КАТАСТРОФИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Д-р Панде Лазаревски се разрешува од должно-

ста национален координатор за имплементација на На-
ционалната платформа за намалување на ризици од не-
среќи и катастрофи на Република Македонија, на него-
во барање, поради заминување на друга должност, зак-
лучно со 31 јануари 2013 година.  

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

 
Бр. 23-314/2 Претседател на Владата 

29 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
652. 

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за 
основање Агенција за странски инвестиции и промоци-
ја на извозот на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 57/2010 и 36/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 јануари 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЗА-
МЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА 

ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Христијан Делев се разрешува од должноста вр-

шител на должноста заменик на директорот на Агенци-
јата за странски инвестиции и промоција на извозот на 
Република Македонија, заклучно со 20 јануари 2013 го-
дина, поради заминување на друга функција. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23 - 752/1 Претседател на Владата 

29 јануари 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

653. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура (“Службен весник на Република 
Македонија” број 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12), 
министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство донесе 

 
Р И БОЛОВНА  ОСНОВА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РИ-
БОЛОВНАТА ОСНОВА ЗА РИБОЛОВНА ВОДА 

“ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО” ЗА ПЕРИОД 2011-2016 
 
1. Во Риболовната основа за риболовната вода 

“Преспанско Езеро”  за период 2011 -2016 (“Службен 
весник на Република Македонија” број 145/11) во точ-
ка 6 ставот 2 се менува и гласи: 

“На риболовното подрачје Преспанско Езеро дозво-
лен е стопанскиот риболов со најмалку десет рибари. 
Со оглед на количините за расположивиот улов (при-
нос), како и фактот дека станува збор за брзо растечки 
видови со поголем репродуктивен капацитет во спо-
редба со споро растечките, се утврдува дека од 363 то-
ни годишен прираст, 62% можат да се користат за сто-
пански риболов. Во килограми дозволениот лов од си-
те видови риби изнесува 226.000 кг.”  

Во ставот 7 по зборовите “Голема Река” во првата 
реченицата точката се брише и се додаваат зборовите 
“и на дел од плажата во Претор.”. 

2. Во точка 8 потточка 8.1. во ставот 1 бројот “12” 
се заменува  со бројот “4”, а бројот “10” се заменува со 
бројот “2”.  

Потточката 8.3. се менува и гласи:  
“За Преспанското Езеро, со оглед на присутноста 

на рибата сончарка и карасот во рибната населба, во 
периодот на траење на оваа риболовна основа потреб-
но е организирање мелиоративен риболов, со цел за на-
малување на нивната популација, кој ќе се изведува во 
соработка со овластена институција од областа на ри-
барството.”. 

Во потточка 8.4. Табелата се менува и гласи: 
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“ 
крап Cyprinus carpio 40 cm 
клен Squalius 

prespensis 25 cm 
грунец Rutilus prespensis 15 cm 
белвица  Alburnus belvica 12 cm 
карас Carassius gibelio Нема  ограничување 
сончарка Lepomis gibbosus Нема  ограничување 

“ 
Потточката 8.5. се менува и гласи:  
“Периодите во кои  природно се мрести рибата че-

сто пати варираат и затоа се наведени во пошироки 
временски рамки. Периодот на природен мрест се утвр-
дува  пред се во зависност од климатските фактори. а 
врз основа на следење на состојбите на популациите и 
трае 30 дена во наведените временски рамки и тоа: 

- крап  од 01 април до 30 јуни, 
- клен  од 01 мај до 15 јуни, 
- грунец од 01 мај до 30 јуни, 
- белвица од 01 мај до 30 јуни.”. 
Потточката 8.8. се менува и гласи: 
 “Во утврдениот период за природен мрест од 30 

дена во потточка 8.5. од оваа риболовна основа, на 
Преспанското Езеро не е дозволено ловење на риба ка-
ко и вознемирување на рибите (движење - со пловни 
објекти) во и околу појасите на трска од бреговата ли-
нија на растојание до 200 м кон езерската шир.”. 

3. Во точка 9 потточката 9.1. по ставот 1 се додава 
нов став 2 кој гласи: 

“Заради обезбедување на порибителен материјал од 
автохтон крап за порибување на риболовното подрачје 
Преспанско Езеро треба да постои репроцентар за про-
изводство подмладок од овој вид риба со капацитет за 
производство на најмалку 2 000 000 единки со тежина 
од 5 - 10 грама добиен од матици уловени од самото 
езеро.”.  

4. Во точка 10 во став 1 Табелата 11 се менува и 
гласи: 
Народно 
име латински назив количества 

дозволен лов во кг 
крап  Cyprinus carpio 35.000 
клен  Squalius prespensis 6.000 
грунец  Rutilus prespensis 15.000 
белвица  Alburnus belvica 170.000 
карас  Carassius gibelio Нема ограничување 
сончарка Lepomis gibbosus Нема ограничување 
ВКУПНО  226.000 

  “ 
Насловот на Табелата 12 и Табелата 12 се менуваат 

и гласат: 
“Табела 12. Дозволени количества улов за рекреа-

тивен риболов 
народно 
име латински назив количества 

дозволен лов во кг 
крап Cyprinus carpio 4.000 
клен Squalius 

prespensis 3.000 
грунец Rutilus 

prespensis 6.000 
белвица Alburnus belvica 18.000 
карас Carassius gibelio Нема  ограничување 
сончарка Lepomis 

gibbosus Нема  ограничување 
ВКУПНО  31.000 

  ” 
Ставот 2 се менува и гласи: 
“Вкупна количина на дневен улов за крап изнесува 

5 кг по риболовец по дозвола, а за останатите дозволе-
ни видови риби 4 кг.” 

Ставот 3 се брише.  
5. Точката 11. се менува и гласи: 

“Вршење на риболов на одделните видови риби е 
дозволено вон  утврдениот период за природен мрест 
од 30 дена во потточка 8.5 од оваа риболовна основа.”. 

6. Точката 12 се менува  и гласи: 
“За стопански риболов: 
На риболовното подрачје Преспанско Езеро дозво-

лен е стопански риболов со стоечки и повлечни мрежи 
и струк. 

Риболовот на крап е дозволен со стоечки мрежи со 
должина не поголема од 50 метри, најголема висина од 
пет метри и со димензија на окца со најмалку 45 мм.  
Риболовот на преспанска белвица (плашица) е дозво-
лен со стоечки мрежи со најголема должина од 45 ме-
три и височина до три метри со димензија на окцата од 
16 мм. За останатите видови риби риболовот е дозво-
лен со стоечки мрежи со најголема должина од 45 ме-
три, најголема висина од три метри и димензии на окца 
со најмалку 20 мм. За останатите видови риби дозволен 
е риболов и со повлечни мрежи со најголема должина 
од 500 метри, најголема висина од три метри и димен-
зии на окца од најмалку десет мм. За риболов на сом 
дозволен е и струк со најмногу 50 јадици.  

За вршење стопански риболов на риболовното по-
драчје Преспанско Езеро минимум потребна риболовна 
опрема се десет чамци со десет вонбродски мотори. 

Бројот на максималниот дозволен алат по рибар е 
прикажан во табелата подолу: 

Табела 13. Број на максимум дозволен риболовен 
алат по рибар  

 
народно име латински назив број на мрежи 
крап Cyprinus carpio 15 
клен Squalius prespensis 15 
грунец Rutilus prespensis 15 
белвица  Alburnus belvica 20 
карас Carassius gibelio 15 

За рекреативен риболов: 
Рекреативен риболов на сите видови риби е дозво-

лен со две риболовни трски со по три јадици на трска 
или три риболовни трски со по една јадица на трска, со 
или без машинка и природни и вештачки мамци.”. 

7. Оваа риболовна основа се објавува во “Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 08-14219/4 Министер за земјоделство, 

24 јануари 2013 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

_________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

654. 
Врз основа на член 54 став (7) од Законот за генет-

ски модифицирани организми („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 35/08), министерот за живот-
на средина и просторно планирање во согласност со 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво и министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИНФОРМАЦИИТЕ И ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ 
ДОСТАВУВААТ ВО ПРИЛОГ НА НОТИФИКА-
ЦИЈАТА ЗА ИЗВОЗ НА ГМО ИЛИ ГМО  ПРОИЗВОД  

И НИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат информациите и 

податоците што се доставуваат во прилог на нотифика-
цијата за извоз на ГМО или ГМО производ и нивните 
карактеристики. 
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Член 2 
 (1) Покрај информациите и податоците наведени 

во член 54 став (1) од Законот за генетски модифицира-
ни организми, во прилог кон нотификацијата за извоз 
на ГМО или ГМО производ, се доставуваат и следните 
информации и податоци: 

- за намената на употребата на ГМО или на ГМО 
производот се доставуваат информации и податоци за 
употребата на живиот модифициран организам или на 
неговите производи, вклучително на преработените ма-
теријали кои водат потекло од жив модифициран орга-
низам, а кои содржат забележливи невообичаени ком-
бинации на репликативен генетски материјал добиен 
со примена на модерната биотехнологија; 

- за потеклото на ГМО или на ГМО производот, од-
носно се доставуваат податоци за центрите на потекло 
и центрите на генетска разновидност, доколку се поз-
нати, на приемниот организам и/или на родителските 
организми и опис на животните средини каде што оп-
стојуваат или се размножуваат организмите;  и 

- законските одредби поврзани со употребата и режи-
мот на увоз/извоз/транзит на ГМО и ГМО производите во 
земјата увозник, односно, доколку во земјата што увезува 
постои забрана, доколку постојат други ограничувања 
или податоци за доколку ГМО или ГМО производот бил 
одобрен за општо ослободување, и/или доколку живиот 
модифициран организам е забранет во земјата што увезу-
ва, причината или причините за забраната.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 07 - 9281/2 Министер 

20 ноември 2012 година 
за животна средина и 
просторно планирање, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
 
Бр. 02 - 12561/1 Министер за земјоделство, 

26 ноември 2012 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

 
Бр. 08 - 9799/4  

27 декември 2012 година Министер за здравство, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

655. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 23 јануари 2013 година, донесе  

О Д Л У К А  
1. СЕ УКИНУВА член 39 став 7 од од Законот за 

Државниот пазарен инспекторат („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/2007, 81/2007 и 
36/2011). 

2. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Игорчо Точев од Кочани, со Решение У.бр. 
148/2012 од 20 ноември 2012 година, поведе постапка 
за оценување на уставноста на членот од Законот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот 
член 39 став 7 од Законот за Државниот пазарен инспекто-
рат, прекршочниот орган од членот 8 став 2 на овој закон е 
исклучиво надлежен за водење на прекршочна постапка и 
за изрекување на прекршочни санкции од ставовите 1 и 2 
на овој член во согласност со Законот за прекршоците.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, владеењето на правото е темелна вред-
ност на уставниот поредок на Република Македонија.  

Членот 51 од Уставот предвидува дека во Република 
Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Оспорената одредба е поместена во делот на прекршоч-
ните одредби на Законот со кој е утврдена прекршочната 
одговорност за физички и правни лица за прекршоците 
утврдени во самата одредба и таа во ставот 7, во оспорени-
от дел содржи упатување на одредбата од членот 8 од Зако-
нот. Членот 8 од Законот е општа одредба во која е утврде-
на надлежноста на инспекторатот за вршење на инспекци-
ски надзор. Одредбата од членот 8 од Законот, првобитно, 
во основниот текст на Законот содржела 3 става, подоцна 
со Законот за изменување и дополнување на Законот за др-
жавен пазарен инспекторат („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 81/2007) била изменета со додавање на 
нов став 4.  

Со последната измена во Законот за изменување и до-
полнување на Законот за државен пазарен инспекторат 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2011) 
членот 8 во целост бил изменет и тој сега гласи: Инспекто-
ратот врши инспекциски надзор над примената на законите 
и прописите донесени врз основа на закон во работењето 
на трговските друштва, правните и физичките лица (во на-
тамошниот текст: субјект на надзор), како и изрекување на 
инспекциски мерки со цел за отстранување на утврдените 
неправилности.” 

Од цитираната содржина на членот 8 произлегува дека 
тој сега има само еден став, на што се укажува и во подне-
сената иницијатива во која оваа одредба се оспорува од ас-
пект на принципот на владеењето на правото.  

Владеењето на правото како темелна вредност на устав-
ниот поредок на Република Македонија утврдена во членот 
8 став 1 алинеја 3 од Уставот, подразбира дека во правниот 
поредок треба да егзистираат само јасни, прецизни и нед-
восмислени норми. Во случај кога тие во себе содржат не-
какво повикување, упатување на друга норма, таа неминов-
но мора да е дел од правниот поредок за да таквото уреду-
вање претставува една логична, правно функционална це-
лина, што не е случај со означениот дел на членот 39 став 7 
од Законот. Со оглед на тоа што оспорениот член 39 став 7 
содржи повикување на ставот 2 од членот 8 од Законот, кој 
веќе не е во правниот поредок, Судот оцени дека оспорена-
та одредба од членот 39 став 7 од Законот не е во соглас-
ност со принципот на владеењето на правото утврден во 
членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.  

Судот оцени дека укинувањето треба да се однесува на 
целината на ставот 7 на членот 39, а не само делот „став 2“, 
поради тоа што во текстот на изменетиот член 8 од Законот 
за државен пазарен инспекторат воопшто не е предвиден 
институтот прекршочен орган. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседате-
лот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Га-
бер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Јован 
Јосифовски, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир 
Стојаноски. 

 
У. бр. 148/2012 Претседател 

23 јануари 2013 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Бранко Наумоски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

656. 
Врз основа на член 21 и член 47 став 1 точка 6 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 
158/10 и 123/12), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОЛОЖЛИВИТЕ ДЕПОЗИТИ 

  
1. Во Одлуката за расположливите депозити 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
49/12), во точката 4, во ставот 1, процентот: „1,0%“ се 
заменува со процентот: „0,75%“.  

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 февруари 2013 година.  

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/I-2/2013 на Народна банка на 
31 јануари 2013 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 
657. 

Врз основа на член 11 став (7) и член 12 став (3) од 
Законот за идентификација и регистрација на животни-
те („Службен весник на Република Македонија бр. 
95/12"), директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА 
ДОМАШНИТЕ МИЛЕНИЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува: 
- содржината и начинот на водење на Електронска-

та база на податоци за домашните миленици; 
- податоците кои одгледувачот на домашен миле-

ник ги доставува до Агенцијата за храна и ветеринарс-
тво;   

- начинот на известување до Електронската база на 
податоци; 

- содржината на податоците кои ги содржат средс-
твата за идентификација на домашните миленици како 
и другите барања кои средствата за идентификација 
треба да ги исполнат и 

- начинот и постапката на идентификација на до-
машните миленици. 

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се применуваат на ку-
чиња и мачки кои согласно одредбите од годишната 
наредба треба задолжително да се вакцинираат против 
беснило и кучињата скитници кои согласно член 25 од 

Законот за заштита и благосостојба на животните се за-
ловуваат од страна на општините, општините во градот 
Скопје односно градот Скопје.  

Член 3 
(1) По извршената апликација на микрочипот на 

животните од член 2 на овој правилник, овластеното 
ветеринарно друштво кое ја извршило апликацијата ги 
внесува следните податоци за животното и неговиот 
одгледувач/сопственик во Електронската база на пода-
тоци: 

а) За животното:   
- име на домашниот миленик; 
- датум на раѓање;  
- раса; 
- пол; 
- боја на влакното;  
- идентификациски број на микрочипот; 
- датум на апликација на микрочипот;  
- број на пасош и 
- датум на издавање на пасошот. 
б) За одгледувачот:  
- име и презиме;  
- единствен матичен број; 
- адреса на живеење и  
- телефонски број. 
в) Податоци за здравствената состојба на животни-

те ( вакцинации, ревакцинации и сл.) 
(2) Секоја промена во однос на податоците за жи-

вотното или сопственикот треба да се пријават до над-
лежното ветеринарно друштво во рок од 30 дена од на-
станокот на промената по што ветеринарното друштво 
ги внесува промените во електронската база на подато-
ци. 

(3) Во случај на угинување или губењена животно-
то, истото треба да биде пријавено до надлежното вете-
ринарно друштво во рок од 30 дена при што се внесу-
ваат следните податоци: 

- датум на одјава и 
- причина за одјавата (смрт, извоз, продажба, изгу-

бено).  
(5) Во случај на купопродажба, купувачот на жи-

вотното треба истото да го пријави до надлежното ве-
теринарно друштво во рок од 30 дена. 

 (6) Во случај кога куче ќе касне човек, официјални-
от ветеринар ќе ги внесе во Електронската база на по-
датоци следните информации:  

- датум на настанатиот инцидент и 
- опис на инцидентот. 
 

Член 4 
(1) Содржината на микрочипот треба да биде во 

согласност со MKC ISO стандардите 11784 и 11785. 
(2) Микрочипот содржи единствен 15-то цифрен 

број кој е добиен на следниов начин: 
- првите три цифри го означуваат кодот на држава-

та – 807, во согласност со MKC EN ISO стандардот 
3166; 

- четвртата цифра е нула; 
- петтата и шестата цифра се добиваат со одземање 

од бројот 991 од кодот на произведувачот на микрочи-
пот, одреден со ICAR стандардите  на Меѓународен ко-
митет за регистрација на животните  и 

- од седмата па се до 15-та цифра е единствен иден-
тификациски број. 
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Член 5 
(1) По внесот на податоците во Електронската база 

на податоци, овластеното ветеринарно друштво на одг-
ледувачот на домашниот миленикот му издава Пасош 
за домашен миленик (во понатамошниот текст: пасош). 

(2) Изгледот и податоците на пасошот се дадени во 
Правилникот за начинот и постапките за увоз и транзит 
и начинот и постапките за вршење на проверки и прег-
лед на пратки домашни миленици кои не се наменети 
за трговија или за пренос на други лица и се придруже-
ни од сопственикот или одговорно лице како и форма-
та и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-
фикат и формата и содржината на пасошот.  

Член 6 
(1) Микрочипот се аплицира со стерилен аплика-

тор, поткожно во средниот дел на вратниот предел, од 
левата страна на телото на животното. 

(2) Апликацијата е еднократна, а микрочипот е тра-
ен, од моментот на апликацијата до крајот на неговиот 
живот.  

(3) Микрочиповите треба да се нештетни за живот-
ните, да не предизвикуваат инфламаторни или други 
промени по нивната апликација.  

(4) Доколку домашниот миленик е идентификуван 
пред влегување во сила на овој правилник со микрочип 
кој не е во согласност со стандардите од член 4 од овој 
правилник, одгледувачот на домашниот миленик треба 
да обезбеди соодветен читач за тој микрочип за потвр-
дување на извршената идентификација. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 02 – 336/1 Агенција за храна и ветеринарство 

22 јануари 2013 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 
658. 

Врз основа на член 27 став (8) од Законот за иден-
тификација и регистрација на животните („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/12), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБВРСКИТЕ И УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА 
ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЗА СТА-
ВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИДЕН-
ТИФИКАЦИЈА НА ЖИВОТНИ ВО ОДНОС НА 
ПРОСТОРИИТЕ, ОПРЕМАТА, КАКО И УСЛОВИ-
ТЕ И РОКОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 

СРЕДСТВА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат обврските и ус-

ловите кои треба да ги исполнуваат правните лица за 
ставање во промет на средствата за идентификација на 
животни во однос на просториите, опремата, како и ус-
ловите и роковите за ставање во промет на средства за 
идентификација. 

 
Член 2 

(1) Правните лица за ставање во промет на средства 
за идентификација на животни (во понатамошниот 
текст: овластени добавувачи) треба да имаат во сопс-
твеност или на располагање соодветен простор за скла-
дирање на средствата за идентификација со ѕидови и 
подови направени од материјал кој лесно се чисти и де-
зинфицира.  

(2) Пристапот до просторот каде се чуваат средс-
твата за идентификација треба да биде ограничен само 
на одговорните лица на овластениот добавувач.  

(3) Овластените добавувачи треба да се технички 
подготвени да се поврзат со електронската база на по-
датоци за што треба да поседуваат компјутер и стабил-
на интернет врска и треба редовно да ги ажурираат по-
датоците во базата.  

(4) Овластените добавувачи добиваат корисничко 
име и лозинка за пристап до електронската база на по-
датоци. 

 
Член 3 

(1) Индивидуалните броеви на средствата за иден-
тификација кои овластениот добавувач ги става во про-
мет ги доделува Агенцијата за храна и ветеринарство 
(во понатамошниот текст: Агенцијата). 

(2) За да се утврди исполнетоста на барањата од 
член 12 од Законот за идентификација и регистрација 
на животните во однос на средствата за идентификаци-
ја, овластениот добавувач кое става во промет средства 
за идентификација, треба да достави до Агенцијата мо-
стри од истите, вклучително со докази дека се исполне-
ти барањата. 

(3) Секоја промена во однос на средствата за иден-
тификација треба претходно да биде одобрена од стра-
на на Агенцијата. 

(4) Овластените добавувачи треба да одговорат на 
потребите и да го прилагодат своето работење кон си-
стемот за идентификација и регистрација на животните 
и да ги почитуваат роковите утврдени со Законот за 
идентификација и регистрација на животните. 

(5) Овластените добавувачи во секој момент треба 
да имаат залиха од најмалку 10% од вкупниот број на 
средства за идентификација кои ги става во промет на 
годишно ниво. 

(6) Овластените добавувачи треба да го најават пре-
станокот на работа најмалку три месеци претходно. Во 
овој период, овластените добавувачи треба да обезбе-
дат редовно ставање во промет на средства за иденти-
фикација. 

(7) Пред ставањето на средствата за идентификаци-
ја на животните во промет, овластениот добавувач до-
ставува изјава до Агенцијата за храна и ветеринарство 
дека ги прифаќа, разбира и исполнува барањата и по-
стапките пропишани со Законот за идентификација и 
регистрација на животните и подзаконските прописи 
донесени врз основа на тој закон. 

 
Член 4 

(1) Овластениот добавувач може да става во промет 
само средства за идентификација кои ги исполнуваат 
условите и стандардите утврдени во член 12 од Зако-
нот за идентификација и регистрација на животните. 

(2) Овластениот добавувач треба да ги почитува ро-
ковите за непречено функционирање на системот за 
идентификација и регистрација на животните утврдени 
со Законот за идентификација и регистрација на живот-
ните и подзаконските акти донесени врз основа на тој 
закон. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 02 – 338/1 Агенција за храна и ветеринарство 

22 јануари 2013 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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659. 

Врз основа на член 25 став (7) од Законот за иден-
тификација и регистрација на животните („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/12), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОВЛАСТЕНИТЕ ОДГЛЕДУВАЧИ ЗА СИСТЕ-
МОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА  

НА ЖИВОТНИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите кои 

овластените одгледувачи треба да ги исполнат во пог-
лед на соодветната опрема за спроведување на систе-
мот за идентификација и регистрација на животните, 
начинот на овластување на одгледувачите на животни, 
кланиците, собирните центри и добиточните пазари, 
содржината на програмата за обука на одгледувачи, на-
чинот за спроведување на обуката која треба да ја по-
минат одгледувачите за да бидат овластени како и на-
чинот на внесување на податоците и роковите за внес 
на податоците во Електронската база на податоци за 
животните на своето одгледувалиште.  

Член 2 
(1) Овластените одгледувачи за спроведување на 

системот за идентификација и регистрација на живот-
ните од Агенцијата за храна и ветеринарство (во ната-
мошниот текст: Агенцијата) добиваат корисничко име 
и лозинка за пристап до Електронската база на подато-
ци. 

(2) Овластените одгледувачи треба да се технички 
подготвени да се поврзат со Електронската база на по-
датоци за што треба да поседуваат компјутер и стабил-
на интернет врска и треба редовно да ги ажурираат по-
датоците во базата.  

(3) Овластените одгледувачи треба да имаат опрема за 
апликација соодветна на средствата за идентификација. 

 
Член 3 

(1) За да бидат овластени, одгледувачите треба да 
достават барање за овластување. 

(2) Кон барањето од став (1) од овој член, одгледу-
вачот доставува уверение за успешно завршена обука.  

(3) Агенцијата согласно член 25 став (4) од Законот 
за идентификација и регистрација на животните по 
утврдувањето на исполнетоста на условите им издава 
овластување за вршење активности за апликација на 
средства за идентификација и регистрација на животни 
и внесување на податоци во Електронска база на пода-
тоци исклучиво за животните од своето одгледували-
ште. 

 
Член 4 

За добивање на овластување за вршење активности 
за апликација на средства за идентификација и регстра-
ција на животни и внесување на податоци во Електрон-
ска база на податоци, одгледувачите треба успешно да 
завршат обука според Програма за обука на одгледува-
чи чија содржина е дадена во Прилог кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Обуката за овластување за вршење активности 
за апликација на средства за идентификација и реги-
страција на животни и внесување на податоци во Еле-
ктронска база на податоци ја спроведуваат стручни ли-
ца од Агенцијата назначени со решение од страна на 
директорот на Агенцијата. 

(2) По завршување на обуката одгледувачите пола-
гаат испит со кој се врши проценка на оспособеноста 
на кандидатот за вршење на активностите за кои се 
обучувал. Полагањето се врши пред стручните лица од 
став (1) на овој член. 

(3) Испитот се состои од теоретски и практичен 
дел. 

(4) Времетраењето за полагање на теоретскиот и 
практичниот дел од испитот изнесува 60 минути за се-
кој дел поодделно. 

(5) Испитот се смета за положен доколку кандида-
тот освои најмалку 80% од максималниот број на утвр-
дени бодови за секој дел од испитот поодделно.  

(6) Кандидатот се известува за резултатите од испи-
тот најдоцна три дена од денот на полагањето на испи-
тот. 

(7) Успехот на кандидатот се утврдува описно со 
оценката „положил" или „не положил", по што, докол-
ку одгледувачот го положил испитот, му се издава уве-
рение за положен испит. 

(8) Трошоците за спроведување на обуката и испи-
тот согласно член 21 став (1) од Законот за идентифи-
кација и регистрација на животните се на товар на одг-
ледувачите. 

 
Член 6 

(1) Внесувањето на податоци и роковите за внес на 
податоци во Електронската база на податоци, овласте-
ните одгледувачи го вршат согласно Законот за иден-
тификација и регистрација на животните.  

(2) Нарачката на средства за идентификација од ов-
ластени правни лица за ставање во промет на средства 
за идентификација овластениот одгледувач го врши 
преку Електронската база на податоци во рокови утвр-
дени во Законот за идентификација и регистрација на 
животните. 

 
Член 7 

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

  
Бр. 02 – 338/2 Агенција за храна и ветеринарство 

21 јануари 2013 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

 
 Прилог 
 
Програма за обука на одгледувачи 
 
Теми за теоретски дел 
1) Закон за идентификација и регистрација на жи-

вотните и подзаконски акти; 
2) Права и обврски на одгледувачот согласно Зако-

нот за идентификација и регистрација на животните; 
3) Делови на системот за идентификација и реги-

страција на животните; 
4) Начин и рокови за спроведување на активности 

согласно системот за идентификација и регистрација 
на животните; 

5) Средства за идентификација на животни (изглед, 
нарачка, апликација итн.); 

6) Документација за спроведување на системот за 
идентификација и регистрација на животните (доку-
менти за движење, пасош за говеда итн.); 

7) Електронска база на податоци; 
8) Регистер на одгледувалиште; 
9) Заштита на податоците; 
10) Права и обврски на официјалниот ветеринар и 
11) Прекршочни одредби од Законот за идентифи-

кација и регистрација на животните. 
 
Теми за практичен дел 
1) Апликација на средства за идентификација; 
2) Користење на електронска база на податоци; 
3) Користење на документи за движење и 
4) Користење на регистер на одгледувалиште. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
660. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-

публика 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, 53/2011 и 26/2012), и член 43 од Правилникот за 

начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник  на Репуб-

лика Македонија“ број 45/2012 година), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија на седницата одржана на 7 декември 2012 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕД-

ВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ  

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник  на Република Македонија“ број 133/2011 

и 53/2012),  во членот 1  образецот со реден број:  

- 8. Предлог за упатување на лекување во странство ( Образец – ПЛС), се заменува со нов образец.  

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Бр. 02 -22422/11                                                                                                                      Управен одбор 

7 декември 2012 година                                                                                                                       Претседател, 

Скопје                                                                                                                             Елена Трпковска с.р. 
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Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 54 став 1 точка 8 од 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, 53/2011 и 
26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
24 декември 2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко - консултативната здравствена зашти-
та („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 
122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012 и 84/2012), во 
член 2, во табелата се бришат услугите со шифрите од ВИ1 до ВИ29 од областа Вирусологија, услугите со 
шифрите РС1, РС3, ОУ1, ОУ3,  ДС1, УС1, УС3, УС5, УС6, УС8, ОА1, ОА3, ОА5, ОА7, ОА8, ОА9, ОА10, 
ОА11, ОА13, ОА15, од ОА18 до ОА27, ОА19, ОА30 од областа Бактериолошки анализи и услугите со ши-
фрите од ПР1 до ПР4, ЕХ1, ЕХ2, БР1, БР2, УК1,  KOI, ПБ1, МК01 и МК02 од областа Паразитологија.  

 
Член 2 

Во член 2, во табелата, по табелата за патохистологија се додава следната табела: 

661. 
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 
 
 
Бр. 02 -23445/17                                                                                                                       Управен одбор, 

24 декември 2012 година                                                                                                                     Заменик на претседателот, 
Скопје                                                                                                                           Ангел Митевски, с.р. 
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662. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“  број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 24 декември 2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен вес-
ник на Република Македонија“  број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010, 
81/2010, 171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2012, 72/2012, 84/2012 и 159/2012),  во членот 2 во табелата, 
кај услугата со шифра на ДСГ „С16А“ -  „Процедури на леќата“, во колоната 4 – „референтна цена“ бројот 
„27.900“ се заменува со „20.750“. 

Кај услугата со шифра на ДСГ „С16В“ – „Процедури  на леќата истиот ден“, во колоната 4 – „референтна 
цена“ бројот „26.150“ се заменува со „19.000“. 

По услугата со шифра на „С16В“, се додава следната табела: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

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

 
Бр. 02-23445/24                                                                                                                        Управен одбор 

24 декември 2012 година                                                                                                                             Заменик на претседателот, 
Скопје                                                                                                                            Ангел Митевски, с.р. 
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Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од 
Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“  број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија на седницата одржана на 24 декември 2012 година донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ  КОИ  ПАЃААТ НА  ТОВАР НА  ФОНДОТ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
број14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 
141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 
42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012 и 164/2012) се вршат следните измени и 
дополнувања: 

 
Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови:

663. 
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Член 2                      
Оваа  одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 
 
Бр. 02 – 23445/26                                                                                  Управен одбор 

24 декември 2012 година                                                                 Заменик на претседателот, 
      Скопје                                                                                                                           Ангел Митевски, с.р. 
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664. 
Врз основа на член 30 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник  на 

Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 

36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), и член 43 од Правилникот за 

начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник  на Републи-

ка Македонија“ број 45/2012 и 159/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија на седницата одржана на 24 декември 2012 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕД-

ВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник  на Република Македонија“ број 133/2011 и 

53/2012),  во членот 1  образецот со реден број 8. Предлог за упатување на лекување во странство ( Образец – 

ПЛС), се дополнува со прилог „ Мислење за упатување на лекување во странство во случај на итност (образец-

ПЛС/И)“.  

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Бр. 23445/28                                                                                                     Управен одбор, 

24 декември 2012 година                                                                                                        Заменик на претседателот, 

Скопје                                                                                                          Ангел Митевски, с.р. 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“ а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.  
 
Бр. 02-23823/38                                  Управен одбор 

27 декември 2012 година                    Заменик на претседателот, 
      Скопје                                                          Ангел Митевски, с.р. 

665. 
Врз основа на челен 56 став 1 точка 8 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“  број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006,1 8/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 27 декември 2012 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ 
УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ОЧНАТА ХИРУРГИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од областа на очната хирурги-
ја („Службен весник на Република Македонија“  број 62/2011),  во членот 2 по табелата се додава след-
ната табела: 
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666. 
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-

нот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 3 ја-
нуари 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 
8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 130/2011, 181/2011, 5/2012, 
29/2012, 42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012,159/2012 и 164/2012), се вршат следните измени и до-
полнувања: 

 
Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови: 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 

се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 
 

Бр. 02 – 181/1                                                                                                                      Управен одбор, 
3 јануари 2013 година                                                                                                                          Заменик на претседателот, 

Скопје                                                                                                                           Ангел Митевски, с.р. 
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667. 
Врз основа на член 30 став 3 и член 56 став 1 точка 

3 од Законот 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, 50/2010, 
53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 7 декември 2012 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ  

ЛИЦА ВО СТРАНСТВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
45/2012), во член 3 став 2 алинеја 1 зборовите „во кој е 
точно наведена земјата и здравствената установа во ко-
ја се упатува осигуреното лице, како и здравствена 
установа во една од референтните земји (Бугарија, Ср-
бија, Хрватска и Словенија) доколку во истите се врши 
лекувањето“, се бришат. 

Во член 3 став 6 зборовите „или кога во предлогот 
за упатување на лекување во странство од соодветната 
универзитетска клиника е наведено дека потребната 
здравствена услуга се врши единствено во предложена-
та странска здравствена установа,“ се бришат. 

 
Член 2 

Во член 4 став 2 зборовите „како и мислење во која 
земја и странска здравствена установа постојат можно-
сти за успешно лекување на тоа заболување и здрав-
ствена установа од земјите наведено во член 3 став 2 
доколку во истите постојат такви здравствени установи 
во кои лекувањето може да се изврши.“, се заменуваат 
со зборовите: „со предлог осигуреното лице да се упа-
ти на болничко лекување во странство“. 

 
Член 3 

Во член 13 став 6 сврзникот и се заменува со запир-
ка. 

Во член 13 став 6 по зборовите “во странство“, се 
додаваат зборовите: “и осигуреното лице е упатено на 
лекување во здравствена установа во која се применува 
Договорот за социјално осигурување.“ 

Член 4 
Во член 14 став 1 по зборовите “Договор за соци-

јално осигурување“, се додаваат зборовите: “,како и во 
случај осигуреното лице да е упатено на лекување во 
здравствена установа во која не се применува Догово-
рот за социјално осигурување,“. 

 
Член 5 

Во член 14 став 2 зборот по зборовите “Договор за 
социјално осигурување“, сврзникот и се заменува со 
запирка. 

Во член 14 став 2 по зборовите “е регулирана мож-
носта за упатување на лекување во странство“, се дода-
ваат зборовите: “и осигуреното лице е упатено на леку-
вање во здравствена установа во која се применува До-
говорот за социјално осигурување“. 

 
Член 6 

Во член 15 став 3 алинеа 2 по зборот „лекувањето“ 
се додаваат зборовите „со понудена цена за истото“. 

 
Член 7 

Во членот 16 став 2 и членот 19 став 2 се додава но-
ва алинеа 3 која гласи:     „-профатура од странската 
здравствена установа“. 

Во членот 16 став 2 алинеите 3 и 4 стануваат али-
неи 4 и 5. 

Во членот 19 став 2 алинеите 3, 4 и 5 стануваат али-
неи 4, 5 и 6.  

 
Член 8 

Насловот пред членот 25 се менува и гласи: 
„Постапка за склучување  на договор за соработка 

со странска болница“. 
 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Фондот може да склучува договори за соработка 

за  болничко лекување со странски болници за здрав-
ствени услуги кои не се извршуваат во Република Ма-
кедонија. 

Постапката за склучување на договор за соработка 
започнува со донесување на Одлука за склучување на 
договор за соработка. 

Договори за соработка ќе се склучуваат по претход-
но објавена покана од страна на Фондот преку меѓуна-
роден повик. 
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Управниот одбор на Фондот донесува одлука со ко-
ја странска болница ќе склучи договор за соработка од 
редот на странски болници кои ги исполнуваат утврде-
ните минимум критериуми и бараните дополнителни 
услови во меѓународниот повик. 

Во договорите за соработка се уредуваат роковите 
за остварување на здравствените услуги кои се соглас-
но медицината базирана на докази, начинот на плаќање 
на здравствените услуги, задолжителни рокови на до-
ставување на финансиската и медицинската докумен-
тација за извршеното лекување, причините и условите 
под кои може да се раскине договорот.“ 

Членовите 26 и 27 се бришат. 
 

Член 9 
Ставовите 4 и 5 на членот 28 се бришат. 
Ставот 6 станува став 4. 
 

Член 10 
По членот 28 се додава нов наслов и нов член 28-а 

кој гласи: 
„Упатување на лекување на осигуреното лице 
 

Член 28-а 
Првостепената и второстепената лекарска комисија 

ги разгледува сите начини предвидени со овој правил-
ник, за избор на болница во која предлага осигуреното 
лице да се упати на лекување, при тоа водејќи сметка 
за најповолната цена. 

Доколку оценката и мислењето на првостепената 
односно на второстепената лекарска комисија, се одне-
сува на упатување на лекување на осигуреното лице во 
приватна здравствена установа во Република Македо-
нија односно во странска болница, Фондот ќе донесе 
решение за упатување на лекување во приватната 
здравствена установа во Република Македонија однос-
но во странската болница.“ 

  
Член 11 

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

 
Бр. 02 – 22422/12 Управен одбор 

7 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Елена Трпковска, с.р. 

668. 
Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од 

Законот за здравственото осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 50/2010, 
53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 24 декември 2012 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ  

ЛИЦА ВО СТРАНСТВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
45/2012 година и 159/2012), во член 4 се додава нов 
став 3 кој гласи: 

 „Во случај кога во предлогот за упатување на леку-
вање во странство е наведено дека здравствената со-
стојба на осигуреното лице е виталнозагрозувачка  од-
носно постои непосредна опасност по неговиот живот 
тогаш клиничкиот конзилиум дава мислење и во која 
земја и странска здравствена установа постојат можно-
сти за успешно лекување на тоа заболување.“ 

 
Член 2 

Во член 16 став 1 бројот 12 се заменува со бројот 
13. 

Во член 16 став 2 алинеја 2 по зборовите „соодвет-
на универзитетска клиника во Скопје“ се додаваат збо-
ровите „во кој клиничкиот конзилиум дава и мислење 
во која странска здравствена установа да се упати на 
болничко лекување осигуреното лице“. 

Во член 16 став 2 се додава нова алинеја 6 која гла-
си:  

„– извршена уплата на учество со лични средства 
во трошоците за лекувањето.“ 

 
Член 3 

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

 
Бр. 02 – 23445/25 Управен одбор 

24 декември 2012 година Заменик на претседателот, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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