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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2643.
Врз основа на член 61 став 2 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10,
156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15,
150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија бр. 02 – 13590/1 од 31 јули 2019 година донесена од
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Северна Македонија, на седницата одржана на 31
јули 2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4977/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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2644.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12, 43/14, 83/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА
– СКОПЈЕ Ц.О
Член 1
Со оваa одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест,
нафтени деривати на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о. и тоа:
- Еуродизел БС гориво ..................... 300.000 литри и
- Екстра лесно гориво ........................ 250.000 литри.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје
за извршување на основните работи од тековно и инвестиционо одржување на патишта, планирани со Годишната програма за одржување и заштита на државните патишта за 2019 година.
Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и
манипулативните трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта –
Скопје ц.о.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5007/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2645.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 13 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на локалитетот “Дреновска Клисура“ с.Дреново општина Кавадарци бр.24-6380/1 од
29.11.2018 година и дополнување на Иницијативата
бр.24-2429/1 од 22.4.2019 година, поднесени од Друштвото за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ
увоз-извоз Кавадарци, бидејќи од Министерството за
култура – Управа за заштита на културното наследство
е добиено негативно мислење бр.08-583/5 од 12.6.2019
година, затоа што предметниот локалитет се наоѓа во
непосредна близина на археолошкиот локалитет “Градиште-Девол град“, потврден како населба од раноантичко и римско време.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-5037/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2646.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13
август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА СЕЛО ГРУПЧИН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ГРУПЧИН,ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Групчин за изградба
на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и
деловни намени, В-јавни институции, Г-производство,
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Еинфраструктура КО Групчин, Општина Желино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 177464м2 ,
ги има следните катастарски индикации:
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Бр. 45-5228/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 6 - Бр. 171
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2647.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13
август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4СТОВАРИШТА СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ
КО СЛУПЧАНЕ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА ЛИПКОВО

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ
Член 1
Во Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственостСкопје („Службен весник на Република Македонија“
бр.50/11, 118/13 и 28/15), во членот 4 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г4-стоваришта со придружни содржини КО Слупчане-вон г.р., Општина Липково.

Член 2
Во членот 5 по ставот 2 се додаваат два нови става
3 и 4 кои гласат:
„Фирма на Друштвото на албански јазик е:
SHOQËRIA AKSIONARE E MENAXHIMIT TË HAPËSIRAVE AFARISTE NË PRONËSI SHTETËRORE –
SHKUP“.
„Скратен назив на фирмата на Друштвото на албански јазик е :SHA E MENAXHIMIT TË HAPËSIRAVE
AFARISTE NË PRONËSI SHTETËRORE – SHKUP“.
Ставот 3 станува став 5.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Во членот 8 во ставот 3 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Катастарска
парцела
бр.

Член 4
Во членот 11 во ставот 1 зборовите: „Влада на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите:
„Влада на Република Северна Македонија“.

Катастарска
општина

Викано
место

Катастарска
култура

Кататастарска
класа

СлупчанеСтара
нива
1
вон г.р.
Корија
2553/54
СлупчанеСтара
нива
1
вон г.р.
Корија
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:
15915м2
2553/55

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5319/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2648.
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05 , 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12 , 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Северна Македонија во
својство на Собрание на Акционерското друштво за
стопанисување со деловен простор, во државна сопственост–Скопје, на седницата одржана на 13 август
2019 година, донесе

Член 5
Во членот 14 зборовите: „Владата на Република
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на
Република Северна Македонија“.
Член 6
Во членот 18 во ставот 7 зборовите: „Република
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република
Северна Македонија“.
Во ставот 8 зборовите: „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 7
Во членот 21 во ставот 2 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите:
„Владата на Република Северна Македонија“.
Член 8
Се овластува Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор,
во државна сопственост-Скопје да подготви пречистен
текст на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственостСкопје.

19 август 2019
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Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5404/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2649.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14,
196/15, 142/16 и 140/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
13 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019
ГОДИНА ЗА ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се врши распределба на
3.000.000,00 денари од планираните средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година,
Раздел 19101 – Министерство за локална самоуправа,
Програма 4 - Активности поврзани со децентрализација, Подпрограма 40 – Активности поврзани со децентрализација, Категорија 46, Ставка 464 – Разни трансфери наменети за Поддршка на имплементацијата на
Стратегијата за Ромите.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се распределуваат за финансиска поддршка за реализација на активностите на општините кои имаат донесени Локални акциски планови за подобрување на состојбата на Ромите
и тоа: Општина Шуто Оризари, Општина Прилеп, Општина Куманово, Општина Чаир, Општина Битола,
Општина Тетово, Општина Гостивар, Општина Штип,
Општина Кочани, Општина Кичево, Општина Дебар,
Општина Виница, Општина Велес, Општина Делчево,
Општина Берово и Општина Пехчево.
Член 3
Вкупните средства се распределуваат во еднаков
дел од по 150.130 денари за секоја општина наведена
во член 2 од оваа одлука, а останатиот дел во износ од
597.920 денари се распределува по број на Ромите по
општини утврден на последниот Попис на населението
во Република Македонија од 2002 гoдина помножено
со 14 денари.
Член 4
Се задолжува Министерството за локална самоуправа средствата од член 1 од оваа одлука согласно членовите 2 и 3 од оваа одлука да ги префрли на посебна
наменска сметка и тоа на:
1. Општина Шуто Оризари 336.918,5 денари
2. Општина Прилеп
212.192,5 денари

3. Општина Куманово
4. Општина Чаир
5. Општина Битола
6. Општина Тетово
7. Општина Гостивар
8. Општина Штип
9. Општина Кочани
10. Општина Кичево
11. Општина Виница
12. Општина Дебар
13. Општина Велес
14. Општина Делчево
15. Општина Берово
16. Општина Пехчево

209.714,5 денари,
193.292,5 денари
186.712,5 денари,
183.128,5 денари,
181.448,5 денари
180. 860,5 денари.
177.444,5 денари
172.964,5 денари
167.350,5 денари
165.250,5 денари
161.330,5 денари
159.244,5 денари
156.556,5 денари
155.590,5 денари

Член 5
Министерство за локална самоуправа со општините
од членот 2 од оваа одлука склучува договор за финансиска поддршка за реализација на активностите на општините кои имаат донесени Локални акциски планови
за подобрување на состојбата на Ромите во Република
Северна Македонија.
Член 6
Општините доставуваат извештај за наменското користење на средствата до Министерство за локална самоуправа и Кабинетот на министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија,
најдоцна до 30 јуни 2020 година.
Општините распределените средства може да ги искористат само за намената предвидена во член 2 од
оваа одлука, во спротивно општините треба да ги вратат и уплатат средствата во Буџетот на Република Северна Македонија.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5422/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2650.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 13 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДУНИТЕ“ С. ТРАБОТИВИШТЕ,
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал
на локалитетот „Дуните“ с. Тработивиште, Општина

Стр. 8 - Бр. 171

19 август 2019

Делчево, број 24-2345/8 од 27.3.2018 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи
концесионерот нема поднесено барање за издавање на
дозвола за експлоатација на минерални суровини во
рок од шест месеци од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука

за собирање и/или транспортирање, преработка, ре-

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

ја бр.02-2511/1 од 31.12.2018 година, донесена од за-

сија за експлоатација на минералната суровина – песок

меникот на директорот на Агенцијата за админис-

и чакал на Друштвото за производство, транспорт, про-

трација и Одлуката за расходување на основни сред-

мет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с. Град

ства на Агенцијата за администрација бр.02-843/1 од

Делчево на локалитетот „Дуните“ с. Тработивиште,

13.5.2019

Општина Делчево бр.44-8291/1-17 од 13.3.2018 година

Агенцијата за администрација.

циклирање и уништување на отпад на движни ствари
– опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и неможат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расходување
на основни средства во Агенцијата за администраци-

година,

донесена

од

директорот

на

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
48/18).

Член 2

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. 45-5499/1

Претседател на Владата

13 август 2019 година

на Република Северна Македонија,

Бр. 45-5577/1

Претседател на Владата

Скопје

Зоран Заев, с.р.

13 август 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

__________
2651.

__________

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 13 август 2019 година, донесе

2652.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13

ОДЛУКА

август 2019 година, донесе

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ

ОДЛУКА

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1

Со оваa одлука се дава согласност на Агенцијата

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

за администрација да спроведе постапка за избор на

терството за образование и наука му престанува корис-

правно лице кое врши дејност или поседува дозвола

тењето на движните ствари, и тоа:

19 август 2019
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19 август 2019

19 август 2019
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети
Николе за потребите на СОУ „Кочо Рацин“- Свети Николе.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5688/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 12 - Бр. 171

19 август 2019

2653.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

19 август 2019

Бр. 171 - Стр. 13
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп за потребите на СОУ „Орде Чопела“ - Прилеп.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5689/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

19 август 2019

Бр. 171 - Стр. 15

2654.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Стр. 16 - Бр. 171

19 август 2019

19 август 2019

Бр. 171 - Стр. 17

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Куманово за потребите на ССОУ „Киро Бурназ“- Долно Којнари, Куманово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5703/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
____________________

2655.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 август
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО „ВЕЛЕ
ПОЛЕ”, ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ
И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА, КО КУЧКОВО, КО ВОЛКОВО И КО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 3, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Урбанистички план вон населено место „ВЕЛЕ ПОЛЕ”, за изградба на објекти со намена А-времено домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура,
КО Кучково, КО Волково и КО Ѓорче Петров 3, Општина Ѓорче Петров.
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19 август 2019

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 44363м2 ,
ги има следните катастарски индикации:

19 август 2019
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5997/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2656.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13
август 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ФАЛИШЕ, ОПШТИНА
ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објекти со намена А4-времено сместување
КО Фалише, Општина Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6016/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2657.
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот
на Република Северна Македонија и член 52 став 1 од
Законот за надворешни работи („Службен весник на
Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14,
61/15 и 226/15) Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 13 август 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И
ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ИСТАНБУЛ
Член 1
Се именува Актан Аго, за генерален конзул и шеф
на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6283/1
13 август 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2658.
Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр.
72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ
1. На нотарот Ристо Самарџиев, со службено седиште за подрачјето на Основниот суд во Кавадарци
му престанува службата на нотар поради навршени 64
години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 26.8.2019 година.
Образложение
Со Решение на министерот за правда бр. 04-4417/16
од 17.11.1998 година, врз основа на Третиот конкурс за
именување на нотари, лицето Ристо Самарџиев е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Кавадарци.
Нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци роден на
ден 26.8.1955 година, на ден 26.8.2019 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.
Согласно наведеното, а врз основа на член 18 став
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18),
Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на Решението.
Бр. 09-3571/1
5 август 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.
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2659.
Врз основа на член 15 став (7) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“
бр.72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНИОТ ПЕЧАТ, СУВИОТ ЖИГ, ЖИГОТ ЗА ВОСОК И ШТЕМБИЛИТЕ НА НОТАРОТ, КАКО И НАЧИНОТ НА
НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ, ЗАМЕНА, ОДЗЕМАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на службениот печат, сувиот жиг, жигот за восок и штембилите
на нотарот, како и начинот на нивното издавање, замена, одземање и поништување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/16), во членовите 2 и 3 зборовите: „Република Македонија“, се заменуваат со
зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 2
Во член 4 во ставот (1) зборовите: „35 мм“ се заменувааат со зборовите: „40 мм“.
Во ставот (2) зборовите: „35 мм х 25 мм“ се заменуваат со зборовите: „40 мм х 30 мм“.
Во ставовите (3) и (4) зборовите „35 мм“ се заменуваат со зборовите “40 мм“.
Член 3
Во член 7 во ставот (1) точката 20 се брише.
Член 4
Во членот 9 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 5
Во Прилогот, Обрасците бр. 1, 2 и 4 се заменуваат со нови Обрасци бр. 1, 2 и 4, кои се составен дел на овој
правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-3424/3
13 август 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.
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2660.
Врз основа на член 39 став (4) и член 43 став (3) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на Република
Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18), министерот за
правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ПИШУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НОТАРСКИТЕ ИСПРАВИ И ЗАВЕРКИ И НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО И ПОВРЗУВАЊЕТО НА СТРАНИЦИТЕ НА НОТАРСКИТЕ
ИСПРАВИ
Член 1
Во Правилникот за формата и начинот на пишување и обележување на нотарските исправи и заверки и
начинот на означувањето и поврзувањето на страниците на нотарските исправи („Службен весник на Република Македонија“ бр.226/16), во член 3 во ставовите (1)
и (2) 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 Република Северна Македонија“.
Бр. 01-3427/3
13 август 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2661.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и
член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на
РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.
96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр.
103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите
(„Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019), Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр.
44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и
124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот
на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.
138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19.8.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

66,50 (денари/литар)

-

68,50 (денари/литар)

-

60,50 (денари/литар)

- 50,50 (денари/литар)
- 31,650 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

26,903 (денари/литар)

-

28,704 (денари/литар)

-

29,055 (денари/литар)

-

29,596 (денари/литар)

- 24,732 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20
денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС .
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за
највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95,
Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 4,60 денари/литар, и вклучени
транспортни трошоци од склад до бензински станици
во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
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- Моторен бензин -

-

0,080 (денари/литар)

-

0,080 (денари/литар)

-

0,030 (денари/литар)

-

0,040 (денари/литар)

ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
- Моторен бензин -

0,890 (денари/литар)

-

ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин -

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,740 (денари/килограм)

ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

Член 7
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 20.8.2019 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-2858/1
19 август 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2662.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на 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, 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 седницата одржана на 10 јуни
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95

21,933 (денари/литар)

- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 98

21,827 (денари/литар)
Член 2

- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

Член 1
Со оваа Одлука се утврдуваат референтни цени за
пакети на завршени епизоди на лекување од областа на
специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита, за орална хирургија.

15,336 (денари/литар)

- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

6,311 (денари/литар)

- Мазут М-1 НС

0,100 (денари/килограм)

Се утврдуваат референтни цени за следните пакети
на завршени епизоди на лекување од областа на специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена
заштита, за орална хирургија:
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Член 3
Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за усвојување на методологија за утврдување на завршени специјалистичко консултативни стоматолошки здравствени услуги и методологија за
утврдување на цени, како и цени на завршените услуги (бр. 02-1486/15 од 09.02.2007, 02-4352/7 од 04.05.2007,
Службен весник на Република Македонија број 132/2007, 137/2007 и 138/2014), во делот на здравствените услуги за орална хирургија.
Член 4
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 согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-8275/2
16 јули 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Ридван Асани, с.р.
____________________

2663.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на 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, 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 седницата одржана на 10 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА
ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА СТОМАТОЛОШКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СПЕЦИФИЧНИ И КОМПЛЕКСНИ СЛУЧАИ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативнa стоматолошка здравствена заштита на специфични и комплексни случаи („Службен
весник на Република Македонија“ број 151/2011, 61/2012 и 107/2016), во член 1 став 1, точка 1.Референтни цени на пакети на завршени специјалистичко – консултативни стоматолошка услуги од областа на детска и превентивна стоматологија во табелата, услугата со шифра ДС06A – „Ендодонтски третман на млечни заби со
примена на витална метода односно со мортална метода односно при гангрена со привремено затворање” се
менува и гласи „Специјалистички преглед со ендодонтски третман на млечни заби (витална метода/мортална
метода) и ПРИВРЕМЕНО затворање на забот за специфични случаи*”, и во колоната 4 бројот „850” се заменува со бројот „800”.
Услугата со шифра ДС06 – „Ендодонтски третман на млечни заби со примена на витална метода односно
со мортална метода односно при гангрена, и дефинитивно затворање (пломбирање) на забот” се брише.
Услугата со шифра ДС06Б – „Ендодонтски третман на млечни заби со примена на витална метода односно
со мортална метода односно при гангрена со дефинитивно затворање” се менува и гласи „Специјалистички
преглед со ендодонтски третман на млечни заби (витална метода/мортална метода) и ДЕФИНИТИВНО затворање (пломбирање) на забот за специфични случаи*”, и во колоната 4 бројот „850” се заменува со бројот
„1.050”.
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Услугата со шифра ДС11 – „Комбиниран специјалистички пакет за третман на заби кај деца со посебни
потреби до 7 заба” се менува и гласи „Комбиниран пакет за третман на заби кај деца со посебни потреби до 14
заби (вклучена анестезија)”.
По услугата со шифра ДС11, се додава следната табела:

Во член 1 став 1, точка 2. Референтни цени за пакети и услуги од специјалистичко консултативната здравствена заштита од областа на орална патологија и пародонтологија (болести на устата и пародонтот), во табелата, Услугите со шифри БУ08 – „Проширен пакет за преглед, мислење и третман на заболување и орална
лигавица со брис за цитологија, земање материјали за алерголошки испитување и земање материјал за биопсија” и БУ09 – „Терапија на орална лигавица со отстранување на тврди и меки наслаги, остри забни ивици,
рани контакти на оклузија и артикулација, физикална и биостимулирачка терапија и контрола”, се бришат.
По услугата со шифра БУ11, се додава следната табела:

Во член 1, став 1, точка 3. Референтни цени на пакети на завршени специјалистичко - консултативни услуги од
областа на болести на заби и ендодонтот во табелата кај услугата со шифра БЗ04 – „Ендодонтска терапија на компликации од протетска рехабилитација” во колоната 4 бројот „1.400” се заменува со бројот „1.850”.
Кај услугата со шифра БЗ05 – „Ендодонтски третман на периапикални лезии” во колоната 4 бројот
„2.100” се заменува со бројот „2.350”.
Кај услугата со шифра БЗ06 – „Ретретман на ендодонтски третирани заби” во колоната 4 бројот „2.200” се
заменува со бројот „2.300”.
Кај услугата со шифра БЗ07 – „Третман на рест пулпит” во колоната 4 бројот „1.600” се заменува со бројот „1.800”.
Кај услугата со шифра БЗ09 – „Поставување на парапулпални колчиња кај витални заби со дефинитивно
полнење” во колоната 4 бројот „1.000” се заменува со бројот „1.100”.
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 согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-8275/3
16 јули 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател, ,
д-р Ридван Асани, с.р.
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2664.
Врз основа на член 9 став 1 под в) точка 1 и член 56
став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“
број25/2000, 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, 91/2013, 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 седницата одржана на 16 јули 2019
година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАКО ПРОДОЛЖЕНО
БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за специјализирана медицинска
рехабилитација како продолжено болничко лекување
(„Службен весник на РМ“ бр. 141/2014 и 129/2018) , во
членот 7 став 1 точка 3, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „како и при стекнат недостиг на екстремитет“.
Член 2
Во членот 8 став 4, по зборот „(хемофилија), се додаваат зборовите: „како и при стекнат недостиг на екстремитет“.
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Член 3
Во Листата со индикации за остварување право на
специјализирана медицинска рехабилитација, која е
составен дел на овој Правилник, се прават следните измени:
Во делот на табелата „БОЛЕСТИ НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНИОТ СИСТЕМ И СВРЗНОТО ТКИВО“, кај
дијагнозата на болеста/состојба „Стекнат недостиг на
екстремитет“, во колоната 4 текстот се менува и гласи
„отпусно писмо или специјалистички извештај и конзилијарно мислење“
СТЕКНАТ
НЕДОСТИГ
НА
ЕКСТРЕМИТЕТ

Z89 (со исклучок на
Z89.0,
Z89.1,
Z89.4)

хирург,
ортопед, физијатар

отпусно
писмо или
специјалистички
извештај и
конзилијарно мислење

најмногу до 21
ден

Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Mинистерот за здравство.
Постапките за остварување на правото на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено
болничко лекување започнати до денот на влегување
во сила на овој правилник, ќе продолжат согласно одредбите од овој правилник.
Бр. 02-12811/2
16 јули 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Ридван Асани, с.р.
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